
PROGRAMA ECO 1

Entidade executante
                Asociación ITINERA Voluntarios en Saúde Mental

(http://asociacionitinera.com/)

Ámbito territorial 
O programa desenvólvese fisicamente nos concellos Santiago de Compostela
Ames, Teo, O Pino, Vila de Cruces, A Estrada.

 No ano 2022 prevese unha estimación de persoas beneficiarias directas  de 151
e  302 indirectas.

Persoas destinatarias
O programa diríxese, en especial, ás persoas con trastorno mental, mais tamén
ás persoas con diversidade intelectual e persoas con trastorno do aspecto 
autista, procurando unha asistencia equilibrada de homes e mulleres. 
No caso concreto dalgunhas actividades, as persoas deberán acreditar 
unha discapacidade do 33%. 

     
Obxectivos

-Aumentar a oferta formativa para persoas con discapacidade e /ou TMS no 
Concello de Santiago de Compostela.
-Ofrecer formación ás persoas usuarias do Hospital Psiquiátrico de Conxo.
-Mellorar o nivel de estudos das persoas que presentan carencias nesta área
-Adquirir competencias transversais ao emprego
-Fomentar a participación feminina nos cursos
-Mellorar a empregabilidade das persoas con discapacidade e/ou TMS
-Fortalecer o tecido social das persoas con discapacidade e/ou TMS en risco de 
exclusión social
-Ofrecer formacións específicas a profesionais, estudantado e voluntariado 
interesado
-Dar a coñecer o programa entre as diferentes asociacións e a comunidade. 



 

Metodoloxía

Ten un carácter eminentemente práctico, a través do emprego de técnicas como 
o  role-playing  e  prácticas  formativas,  búscase  favorecer  a  adquisición  de  
coñecementos ao tempo que se interiorizan e se orientan a adquirir competencias  
para o traballo; ten tamén un carácter participativo e de cooperación, favorecendo a 
adquisición de habilidades axeitadas para o emprego como son a capacidade para o 
traballo  en  equipo  ou  a  resolución  de  conflitos.  Así  mesmo,  tense  en  conta  a  
perspectiva  de  xénero,  fomentando  unha  maior  participación  das  mulleres  nas  
actividades, tomando en conta as súas necesidades e características (invisibilidade,  
fenda de xénero…) e procurando un equilibrio de homes e mulleres nos cursos e  
formacións.  

Bloques de traballo
1. Bloque Cursos de Formación
Este  bloque  está  destinado  á  adquisición  de  competencias  e  habilidades  para  o  
emprego  e  está  dirixido  tanto  a  persoas  beneficiarias,  como  a  profesionais  e  
traballadores das diferentes entidades participantes.  Os cursos deste bloque terán  
lugar no centro de A Portela (Autonomía Persoal,  Monitorado de Lecer,  Curso de  
Formación de Voluntariado, de Riscos Laborais...)

2. Bloque Minerva.
Este bloque céntrase, por unha banda, na adquisición de competencias transversais 
(Ofimática, Idiomas) e apoio no estudo e en acadar titulacións oficiais, reflectidas no 
Proxecto Ágora, e pola outra, na preparación orientada dun xeito máis específico ao 
eido laboral (orientación, prácticas…), a través do Proxecto Erit.

2.1.Proxecto Agora
Grupo de Apoio ao Estudo,Programa de Desenvolvemento Socioeducativo para 
persoas con TMG, Escola de Idiomas,  Habilidades Xurídicas e Administrativas, 
Desenvolvemento  Cultural, Informática, Técnicas de Estudo.

2.2 Proxecto Erit
Curso de Aprendizaxe en Mantemento de Xardíns e Zonas Verdes,  Curso de Iniciación
de Aproveitamento de Recursos Forestais e Limpeza de Ríos, Curso de Iniciación á 
Economía Verde e Social, Curso de Iniciación a Camareiro/a e Pinche de Cociña, Curso 
de Habilidades Prelaborais, Curso de Introdución ao Inglés de Empresa, Curso 
Aplicacións Informáticas de Xestión. 



As persoas destinatarias previstas por actividade serán:
Curso de Autonomía Persoal, 15 persoas
Monitorado de Lecer e tempo libre, 20 persoas
Curso de Formación de Voluntariado , 20 persoas
Curso de Prevención de Riscos Laborais , 20
Prácticas Formativas, 10 persoas, 
Grupo de Apoio ao Estudo, 25
Programa de Desenvolvemento Socioeducativo para Persoas con TMS, 43
Escola de Idiomas, 12
Habilidades Xurídicas e Administrativas, 8
Desenvolvemento Cultural, 30
Informática, 18 
Técnicas de Estudo,10 
Curso de Aprendizaxe en Mantemento de Xardíns e Zonas Verdes, 15 
Curso de Iniciación de Aproveitamento de Recursos Forestais e Limpeza de 
Ríos, 15
Curso de Iniciación á Economía Verde e Social, 8
Curso de Iniciación para Camareiro/a e Pinche de Cociña, 10
Curso de Habilidades Prelaborais, 10
Curso de Introdución ao Inglés de Empresa, 10

 Curso de Introdución Aplicacións Informáticas de Xestión, 8


