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Acceso a 10 bolsas de emprego 



Especialización en autonomía de mozos e mozas 
no sistema de protección

A Escola Aberta de Formación Permanente da Universidade de 
Vigo xunto con Igaxes ofertan unha especialización na Facultade 
de Educación e Traballo Social do Campus de Ourense. Esta 
especialización nace para formar profesionais cun alto compromiso 
social e estándares éticos, que busquen a calidade e innovación nas 
súas actividades e que se impliquen activamente na súa formación 
continua. Constará de oito módulos teóricos e un módulo práctico 
en recursos residenciais de IGAXES. 

Condicións de acceso e inscrición

A especialización conta con 18 prazas dispoñibles, poderán acceder 
ao título de ESPECIALISTA: Titulados/as universitarios de primeiro 
e segundo ciclo, alumnos/as dunha licenciatura ou equivalente 
cos tres primeiros cursos superados ou profesionais directamente 
relacionados coa especialidade do título que reúnan un mínimo de 
3 anos de experiencia profesional.

A preinscrición poderá facerse a través da páxina web da Escola 
Aberta de Formación Permanente antes do 30 de Xullo, a matrícula 
haberá que facela desde o 9 de agosto ata o 10 de setembro. O 
prezo do curso son 686€, que se fará efectivo mediante tarxeta 
ou en calquera oficina de ABANCA, indicando o código do curso 
(E1052102), nome e DNI.

Contidos e programación

Do día 23 de setembro ao 27 de xaneiro terán lugar os módulos 
teóricos, todos os xoves e venres de 16:00h a 21:00h. Os 8 módulos 
serán: Acción socioeducativa e xénero, Ocio e adolescencia, Vínculo 
e acompañamento socioeducativo, Inserción laboral da mocidade 
en dificultade social, Regulación xurídica do sistema de protección 
de menores, Perfil da adolescencia en protección, Competencias 
profesionais para a acción socioeducativa coa adolescencia e Modelo 
de vivendas e protocolos. 

Do 28 de xaneiro ao 26 de maio, os mércores, xoves e venres terá 
lugar o Módulo Práctico, que se realizará en vivendas tuteladas, 
asistidas ou en oficinas de inserción laboral con mocidade en 
protección. A especialización contará cun Módulo de Titorías de 
seguimento das prácticas. 

Sistema de avaliación

A avaliación do alumnado terá en conta a asistencia presencial ás 
clases e a realización, coa tutela do equipo docente, dos traballos 
asignados que permitan a posta en práctica e a verificación 
dos coñecementos impartidos no curso. Para obter o título é 
imprescindible asistir ao 80% das sesións e obter unha cualificación 
media mínima de 5 puntos (sobre 10) nos diferentes traballos 
realizados. Unha vez considerado APTO/A, a cada alumno/a 
expediráselle o título de ESPECIALISTA EN AUTONOMÍA DE 
MOZOS E MOZAS NO SISTEMA DE PROTECCIÓN.

Prácticas e contratos de traballo

Como complemento indispensable da formación especializada que 
recibirá durante o calendario de aulas, o alumnado do curso de 
especialización completará un período de prácticas profesionais en 
proxectos de apoio á emancipación de mozos e mozas. Durante un 
período de catro meses, cada alumna e cada alumno terá ocasión 
de traballar a carón das persoas participantes dos programas e dos 
equipos profesionais que as acompañan. O programa de prácticas 
abrangue 210 horas de traballo, que se realizarán en recursos de 
apoio á independencia do Programa Mentor, orientado á autonomía 
e á inserción laboral da mocidade tutelada, ex-tutelada, en garda 
e con medidas xudiciais, desenvolvido en Galicia por Igaxes. 
Ofertaranse prácticas en recursos residenciais localizados nas 
principais cidades galegas.
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