
Programa formativo de competencias 
técnicas en mantemento e instalacións.

Entidade executante
      Asociación Lar Pro saúde Mental  

(https://larprosaludmental.com/)

Ámbito territorial 
O programa desenvólvese no concello de Vilagarcía de Arousa.

Persoas destinatarias

Homes e mulleres con trastorno mental grave (TMG) con idades comprendidas 
entre os 16 e 55 anos en situación de desemprego e situación estable.
Introducimos aquí a franxa de idade de entre os 16 e 18 anos como 
novidade para atender as necesidades de formación detectadas 
en adolescentes con trastorno de conduta procedentes do Centro de Menores 
Chavea de Fundación LAR que decidiron non continuar cos estudos 
académicos, ofrecendo así unha capacitación laboral de cara a emancipación 
aos 18 anos de idade. 

Beneficiarios indirectos: Familiares que verán una melloría na calidade
 de vida dos seus familiares con TMG e a comunidade 

A estimación de persoas beneficiarias directas serían 16.

Obxectivos

Xeral:
Formar a persoas con TMG para a inclusión no mercado laboral. 

Específicos:
Recuperar ou desenvolver recursos e habilidades necesarios para funcionar 
con autonomía na comunidade.
Mellorar a autonomía e calidade de vida das persoas que padecen un TMG.
Aumentar a empregabilidade das persoas que padecen un TMG.
Dotar de competencias técnicas específicas no ámbito do mantemento e 
instalacións.
Dotar de competencias prácticas específicas no ámbito do mantemento e 
instalacións.



Elaborar un Curriculum Vitae.
Aprender a relacionarse coas empresas do sector.

Metodoloxía

Para planificar e elaborar este proxecto tomamos por base una estratexia 
metodolóxica teórico práctica, estruturada en tres fases de actuación:
FASE DE PLANIFICACIÓN: Serve como marco teórico, pártese dun estudo do 
contexto actual e realízase unha indagación sobre novos modelos de 
intervención. As fontes que se manexan neste primeiro punto son estudos, 
informes e ensaios.
FASE DE DESENVOLVEMENTO: Identifícanse aos beneficiarios, descríbense a 
proposta de intervención, indicadores, realízase a xestión do tempo e 
calendarización e para finalizar establécense os costos do proxecto e os 
recursos. Desenvolverase o proxecto de forma flexible tendo en conta os 
indicadores de proceso. As fontes tratadas neste punto baséanse na experiencia
directa de Fundación LAR, noutras experiencias e necesidades detectadas. 
FASE DE CONCLUSIÓN: Realizase unha reflexión sobre os resultados obtidos 
mediante a interpretación dos indicadores de resultado. Nesta fase  
valoraranse o impacto do proxecto, os seus puntos fortes, limitacións e posibles
aplicacións futuras.

Asociación LAR basea as súas intervención no modelo de Calidade de Vida. 
Este modelo teórico proposto por Schalock e Verdugo (2002/2003), está 
composto por oito dimensións: benestar emocional, benestar material, 
benestar físico, relaciones interpersoais, inclusión social, desenrolo persoal, 
autodeterminación e dereitos.  

 


