
OBRADOIRO DE EMPREGO

VIGOZOO III

Que é?

O Obradoiro de emprego Vigozoo III comezou a súa andaina o 29 de decembro do 2006 co obxectivo de continuar os traballos 

de acondicionamento e adecuación do Parque Zoolóxico de Vigo dos dous anteriores obradoiros. O obradoiro é un proxecto de 

formación e emprego promovido dende a Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de Vigo e financiado 

pola Consellaría de Traballo da Xunta de Galicia, o Fondo Social Europeo e o propio Concello de Vigo.

A quen vai dirixido?

O proxecto diríxese a persoas maiores de 25 anos en situación de demanda de emprego, para favorecer a inserción laboral de 

aqueles que teñen dificultades para acceder a un posto de traballo.

Cal é o obxectivo?

O obxectivo  do  Obradoiro  de  emprego  Vigozoo  III  é  formar  ao  alumnado-traballador  coa  finalidade  de  que  adquira  os 

coñecementos e as destrezas de cada unha das especialidades, dotandoos dos coñecementos teórico-prácticos propios dun oficio 

e proporcionándolles experiencia laboral a través da realización dunha obra ou servizo de utilidade pública ou interese social, así 

como as actitudes e comportamentos propios do mundo laboral. Todo cunha única finalidade: aumentar as súas posibilidades de 

inserción laboral.

Organización

O proxecto O.E. Vigozoo III ten unha duración dun ano, dividido en dúas fases de seis 

meses,  durante  as  cales  os/as  alumnos/as  traballadores/as  asisten  ao  obradoiro  cun 

horario de 7:30 A 15:30. O obradoiro ofrece unha formación integral  que permite o 

desenvolvemento global da competencia profesional da persoa.

Durante a duración do proxecto (do 29/12/06 ao 28/12/07) a formación altérnase coa 

execución do proxecto de obra, estando os alumnos/as traballadores/as, contratados polo 

Concello de Vigo na modalidade de “contrato de formación” cunha remuneración salarial 

do 150% do Salario Minimo Interprofesional (SMI)

O persoal do obradoiro de emprego está constituido por director, titor, catro expertos/as docentes (un por especialidade) e 

administrativa. Ao longo do proxecto tamén contaremos cun profesor/a de educación compensatoria, outro de orientación 

laboral e xestión empresarial e tamén un de informática.

Especialidades formativas

Impártense catro especialidades formativas:

• Construción: trátase de que as nove mulleres e dous homes alumnos/as traballadores/as da especialidade de construción 

adquiran os coñecementos e destrezas que os capaciten para insertarse laboralmente dentro do mundo da construción, en 

pequenas ou grandes empresas ou por medio do autoemprego.



• Carpintaría:  os  alumnos/as  traballadores/as  da  especialidade  de  carpintaría,  nove 

mulleres e dous homes adquirirán as habilidades e destrezas profesionais propias do 

oficio de carpintaría, mellorando a súa capacidade de inserción dentro do mundo do 

moble  e  a  madeira,  xa sexa en pequenos  obradoiros  de carpintería,  aserradeiros, 

cadeas de montaxe de mobles, etc.

• Fontanería-Electricidade:  as tres mulleres e sete homes alumnos/as traballadores/as 

que conforman a especialidade de fontanería-electricidade incorporaranse ao mercado 

laboral  das instalacións electricas e de fontanería trala adquisición da formación e 

experiencia profesional adquirida no obradoiro.

• Educador/a Ambiental: especialidade formada na súa totalidade por mulleres, as oito 

alumnas traballadoras adquirirán unha formación e experiencia laboral xestionando o 

departamento de educación ambiental do Zoo de Vigo, que implica a realización de 

diferentes  programas,  actividades  e  visitas  dirixidas  ao  público,  a  elaboración  de 

materiais  e  recursos  que  faciliten  o  coñecemento  do  Zoo  e  a  sensibilización 

medioambiental, así como outras tarefas precisas para a viabilidade do departamento 

e a proxección cara o exterior do Zoo, experiencia de gran importancia para a súa 

posterior inserción en centros de interpretación animal, botánica, guías naturais, etc.

Proxecto de obra

As obras proxectadas sitúanse integramente nas instalacións actuais do Parque Zoolóxico de Vigo. O proxecto que se executará 

ao longo do ano consiste no “Acondicionamento e mellora do parque zoolóxico de Vigo” e está composto polas seguintes 

actuacións:

Reforma  de  vestiarios  para  convertelos  en  obradoiro  de  fontanería  e  electricidade:  as  obras  para  realizar  consistirán  na 

demolición dos tabiques interiores,  a apertura de fiestras e a construción dunha nova porta de acceso. Ao local  ademais 

dotaráselle dun novo sistema de distribución de auga e dunha nova rede eléctrica.

Como obras de remate complementarias proponse a adaptación da instalación eléctrica, o alicatado completo do obradoiro e a 

construción dun falso teito desmontable. Como actuación de acabado previuse o pulido do chan de terrazo existente.

Reforma das gaiolas de cuarentena: na actualidade as gaiolas de cuarentena atópanse en mal estado de conservación, polo que 

se require a súa substitución.

As novas gaiolas dispoñerán de tres tabiques executados mediante bloques prefabricados de formigón e unha fronte de barrotes 

de aceiro galvanizado, a cuberta tamén será de barrotes e na fachada oposta á fronte de barrotes dotaráselle dun acceso desde 

o exterior para o seu mantemento. Como obra complementaria previuse a construción do pavimento de formigón en masa.

Construción de viais: no presente proxecto contémplase mellorar os viais para facer máis cómoda a visita reaxustando pendentes 

para cumprir coas normas de accesibilidade.

Impermeabilización das charcas: as charcas das aves acuáticas na actualidade atópanse en mal estado de conservación xa que 

son numerosas as filtracións que están provocando un proceso de deterioro. Como solución se propón inxectar formigón en 

masa na base das charcas, posteriormente executarase un valado de todo o perímetro das charcas mediante unhas barandillas 



do tipo cruz de San Andrés semellante ao empregado no acceso ao edificio.

Remates de albanelaría no aulario: as actuacións de remate consistirán fundamentalmente 

no remate do exterior, construción da rampa e escaleiras de acceso ao aulario e revestido 

das fachadas en madeira e pedra.

Pavimentación de pedra na zona de taquillas: na actualidade o pavimento da zona de 

taquillas está composto por sillares de granito con corte de canteira e xuntas superiores 

aos dez centímetros. Debido á irregularidade do pavimento este non é cómodo para o 

visitante, sendo aconsellable a súa substitución. Na presente actuación proponse o seu 

levantado e provisión na zona de ampliación e a súa substitución por unhas losas de 

pedra máis adecuadas.

Construción de valado e acondicionamento da ganxa escola:  na actualidade a granxa 

escola  non ten un perímetro  claramente  definido  e  a  súa  superficie  non presenta  o 

pavimento necesario.  A obra complétase coa construción das  portas  de acceso e  un 

valado  homoxéneo  que  se  construirá  mediante  empalizadas  de  rollizos  de  madeira. 

Posteriormente demolerase a soleira de formigón existente entre os galpóns e como obra 

complementaria  adecuarase  o  edificio  de  dirección  do  obradoiro  de  emprego  o  cal 

aplacarase con pedra.

Reacondicionamento dos recintos da parte superior e instalación de novos peches:  na 

actualidade  os  recintos  da  zona  alta  do  zoo  necesitan  ser  renovados,  xa  que  a 

antigüidade  dos  materiais  en  moitos  casos  e  a  súa  baixa  calidade  estética  fan  que 

presenten  mal  aspecto.  As  actuacións  redundarán  fundamentalmente  nunha  mellora 

estética  adecuando  os  cerramentos  mediante  tratamentos  de  acabado  con  base  de 

madeira, e eliminando en determinadas zonas o formigón de soleras.

Equipamento  do  aulario,  cadeiras  e  mesas:  ao  aulario  dotaráselle  do  necesario 

equipamiento  de  mesas  e  cadeiras,  para  iso  construiranse  os  elementos  mediante 

carpintarías de madeira de piñeiro e taboleiros de aglomerado.

Revestimento da plataforma ao edificio: na actualidade a plataforma de acceso ao edificio 

realízase mediante unha pasarela metálica de aspecto industrial que se modificará para 

convertela nun paso de madeira.

Sinalización:  os  traballos  para  realizar  comprenden  a  execución  de  soportes  para  a 

sinalización dos animais e carteis informativos.

Traballos xerais de fontanaría e electricidade: Instalación dun sistema de retorno de auga 

en  charcas  e  fervenzas.  Canalización  de  instalación  eléctrica  e  augas  nos  recintos. 

Baixantes de tellados.

Traballos de educador/a ambiental: 

Elaboración e programación de actividades de educación ambiental.

Preparación de visitas guiadas.

Deseño de presentacións audiovisuais.



Organización e realización de obradoiros que complementen a visita

Deseño, realización e mantemento de fichas de animais, referentes á colección do parque.

Deseño, realización e mantemento de carteis de aviso e de carácter educativo.

Redacción dunha publicación educativa periódica.

Preparación dun tríptico autoguiado.

Deseño, preparación dos contidos e sinalización dunha ruta botánica.

Deseño dun equipamento tipo “centro de visitantes” ou “centro de interpretación”.

Deseño dunha exposición permanente no parque e preparación dos seus posibles contidos educativos.

Preparación e organización dunha charla, relatorio ou curso divulgativo.

Realización de visitas guiadas a escolares e público en xeral.

Participación como monitor/a en programas específicos e puntuais do parque.

Redacción de anuncios coa información das actividades educativas.

Preparación de carteis publicitarios e promocionais das actividades educativas.

Actualización e mantemento da páxina web de Vigozoo.

Realización de xestións para levar a cabo, nas intalacións do parque, exposicións educativas.

Xestión inicial das subvencións.

Deseño educativo dos postos para asistir a feiras.

Materias complementarias

O longo do proxecto,  os alumnos/as  traballadores/as  do obradoiro  participan dunha serie de materias  complementarias e 

transversais coa finalidade de mellorar a súas competencias persoais e profesionais: 

Educación compensatoria: Dirixida aos alumnos/as traballadores/as que non alcanzasen os obxetivos da E.S.O. ou non posúan o 

Graduado Escolar.

Iniciación  á  Informática:  impartiráselle  ao  alumnado  traballador  uns  coñecementos  que  lles  permitan  o  acceso  ás  novas 

tecnoloxías. Esta formación terá unha duración mínima de 30 horas.

Orientación, e Xestión Empresarial:  coa que perseguimos, dotar ao alumnado traballador de ferramentas cara o acceso ao 

mercado  de  traballo.  Engloba  accións  de  orientación,  asesoramento  e  información  profesional  e  formación  empresarial, 

confección de currículum, estratexias cara ás entrevistas de traballo, coñecemento dos tipos de contratos, interpretación de 

nóminas, declaración de renda; e, por outro lado, que o/a responsable desta materia, xunto co equipo directivo do obradoiro, 

estableza contacto coas empresas do sector na procura da inserción laboral.

Seguridade  e  Saúde  no  Traballo:  Os/As  participantes  nada  máis  chegar  ao  obradoiro  reciben  a  formación  e  información 

legalmente establecida. Nembargantes todos os alumnos/as traballadores/as accederán a un Curso Básico de Prevención de 

Riscos de 50 horas.

Sensibilización ambiental: trátase de adquirir coñecementos e actitudes conservadoras e protectoras do medio ambiente.


