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A Escola Aberta de Formación Permanente da Universidade de Vigo xunto con Igaxes ofertan o 
título de especialista en Autonomía de mozos e mozas no sistema de protección, que  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.

Datos básicos
- Número de prazas: 20
- Do 19 de xaneiro de 2023 ao 30 de xuño de 2023
- Número de créditos: 30 ECTS
 (15 ECTS teóricos + 15 ECTS de prácticas externas)
- Horario do módulo teórico: xoves e venres de 16:00 h a 21:00 h
 Do 23 de xaneiro ao 28 de abril
- Linguaxe de impartición: galego
- Modalidade de ensino: presencial
- Lugar: Facultade de Educación e Traballo Social, Campus de Ourense 
-  Coordinador académico: Jesús Deibe Fernández Simo
-  Contacto: 988 387182 | jesfernandez@uvigo.es

Obxectivos
Facilitar unha formación no ámbito da protección á infancia e á adolescencia; favorecer o deseño 
profesional de estratexias específicas no apoio á transición á vida adulta da adolescencia vulnerable 
e coñecer os procesos de acompañamento socioeducativo con adolescencia en protección. 

Persoas destinatarias
Titulados ou estudantado de primeiro e segundo ciclo dos graos de educación social, traballo 
social, pedagoxía e psicoloxía, así como doutras titulacións afíns.

Poderán acceder aos títulos de especialista, experto/a ou ao diploma de curso avanzado de 
posgrao as persoas que se atopen nalgunha das situacións seguintes:

a. Cumprir os requisitos de acceso ao título de mestrado propio.

b. Ter superados un mínimo de 120 ECTS nunha titulación universitaria oficial dentro do EEES.

c. Ser profesionais de recoñecida e de acreditada experiencia laboral, sempre que a citada 
experiencia estea relacionada coas competencias inherentes ao título e cumpran os requisitos de 
acceso á universidade segundo a normativa vixente. O acceso por esta vía debe ser autorizada pola 
Comisión de Estudos Propios co informe previo da dirección académica do título.
     

Prezos 
- Público en xeral: 686 € 

- Alumni UVigo: 617,40 €

- Comunidade UVigo: 583,1 €

- Persoas desempregadas ou con discapacidade*: 583,1€ 
*(enviar a documentación acreditativa no prazo de matrícula a prezospúblicos@uvigo.gal) 

Prácticas e contratos de traballo 
Durante un período de tres meses, o alumnado completará un período de prácticas profesionais 
en proxectos de apoio á emancipación de mozos e mozas, traballando a carón das persoas 
participantes dos programas e dos equipos profesionais que as acompañan. O programa de 
prácticas realizarase 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.  

Programa
Módulos teóricos
- Regulación xurídica do sistema de protección de menores
- Perfil da adolescencia en protección
- Competencias profesionais para a acción socioeducativa coa adolescencia
- Modelos de vivendas e protocolos 
- Acción socioeducativa e xénero 
- Ocio e adolescencia
- Vínculo e acompañamento socioeducativo 
- Inserción laboral da xuventude en dificultade social 

Módulos de prácticas
- Prácticas en recursos do sistema de protección

 

Escola Aberta de 
Formación Permanente

eafp.uvigo.gal

Autonomía de mozos e mozas  
no sistema de protección


