PROGRAMAS DIRIXIDOS Á
INCLUSIÓN SOCIAL DA POBOACIÓN
XITANA
“MÓDULO DE FORMACIÓN ADAPTADA”

1.- ACCIÓN FORMATIVA DE PREPARACIÓN DAS PROBAS DE
COMPETENCIAS CLAVE PARA MAIORES DE 16 ANOS

2.- ACCIÓN FORMATIVA DE PREPARACIÓN DAS PROBAS DE
GRADUADO/A EN ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS

Actuacións subvencionadas a través da Orde do 18 de xullo de 2017 a
corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante
e outras persoas en risco de exclusión dos anos 2017 e 2018. Cofinanciada
polo Fondo Social Europeo (FSE) “O FSE inviste no teu futuro" no marco do
Programa Operativo FSE de Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9”
Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de
discriminación”, cunha taxa de cofinanciamento do 80%”. Dirección Xeral de
Inclusión Social. Procedemento: BS623C.

OBXECTIVO
Deseñar, organizar e levar a cabo un Programa encamiñado a elevar o nivel de vida do Barrio
do Toucedo de Quiroga,, conservando e desenvolvendo a cultura xitana e incorporando a
perspectiva de xénero no ámbito formativo.

MÓDULO DE FORMACIÓN ADAPTADA
“ACTUACIÓN FORMATIVA DE PREPARACIÓN DAS PROBAS DE GRADUADO/A EN ESO"
Dentro da formación para adultos, un total de 11 persoas (7 homes e 4 mulleres),
están realizando a ACCIÓN FORMATIVA denominada

“CURSO DE PREPARACIÓN DAS

PROBAS DE GRADUADO/A EN ESO”, cunha duración total de 600 horas. Este curso xa se ven
impartindo dende anos anteriores porque a formación que estamos dando é continua. A etapa
á que nos referimos nesta memoria, abarca dous períodos:
1º.- Do 1 de abril de 2017 ata o 30 de novembro de 2017 ( duración da actividade 332
horas)
2º.- Do 1 de decembro de 2016 ata o 31 de marzo de 2017 (duración da actividade 268
horas)
O curso é impartido pola Educadora Familiar na aula do Centro de Formación
Profesional Ocupacional “Pía Páxaro” de Quiroga e terá continuidade o resto do ano.
O obxectivo primordial deste curso é preparar a xitanos e xitanas para as probas de
graduado/a en ESO e acadar a titulación necesaria para acceder aos cursos de obtención dos
Certificados de Profesionalidade, requisito indispensable se queren entrar no mercado laboral

nas mellores condicións posibles. A formación que están recibindo preséntase como
imprescindible.
O título de Graduado/a en Secundaria é básico dentro do sistema educativo xa que
moitas persoas incorpóranse ao mundo laboral despois de obtelo. Para estes alumnos adultos,
este título é un obxectivo importante desde o punto de vista da súa mellora e do seu
perfeccionamento persoal, e tamén desde o punto de vista das posibilidades de conseguir un
emprego.
No caso das mulleres que asisten, procuramos darlle unha formación que responda
aos seus intereses e capacidades xa que non queremos crearlles falsas expectativas ou
situacións frustrantes para elas e que as desmotiven á hora de seguir coa actividade formativa.
Por iso procuramos que as intervencións vaian dirixidas sempre a incrementar a
autoestima e a motivación para o emprego, obxectivo tanto para homes como para as
mulleres. As persoas ás que diriximos tanto esta e as outras actividades, son sempre as
verdadeiras protagonistas do proceso formativo.
A data de convocatoria das probas para a obtención do título de Graduado en
Educación Secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, aparece publicada no DOG,
mediante a correspondente Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,
momento no cal dende o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Quiroga
tramitamos a matriculación nas probas dos/as alumno/as que están realizando o curso

CRONOGRAMA

ACCIÓN DESENVOLVIDA / PROCESO DE EXECUCIÓN

PERIODO 01/04/2017-30/11/2017

ACTUACIÓN

Realización dun curso
de preparación das
probas de Graduado en
ESO. Duración:
332horas.

ACTIVIDADE

-Clases teóricas impartidas
pola Educadora Familiar na
aula do Centro de
Formación Profesional
Ocupacional de Quiroga.

Abril2017

XXXX

Maio
2017

XXXx

Xuño
2017

XXXX

Xullo
2017

Agost
2017

XXXX

XXXX

Alumnos e alumnas durante unha das clases

Sept.
2017

XXXX

Outub
2017

Nov.
2017

XX X X

XXXX

Fachada principal do CFPO, “Pía Páxaro”, lugar no que se desenvolven as accións formativas de
preparación das probas de Graduado/a en ESO e as probas de Competencias Clave.

“ACCIÓN FORMATIVA DE PREPARACIÓN DAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN
COMPETENCIAS CLAVE”
No Concello de Quiroga desenvólvese dentro do Programa Dirixido á Inclusión Social
da Comunidade Xitana, a Acción Formativa denominada

“CURSO DE PREPARACIÓN DAS

PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE”, cunha duración total de 600 horas
entre o 01/04/2016 ata o 30/06/2018, repartidas en dous períodos:
1.- Entre o 01/04/2017 ata o 30/11/2017 a primeira etapa, cunha duración de 320
horas.
2.- A segunda etapa, abarca dende o 01/12/2017 ata o 30/06/2018 cunha duración de
280 horas.
A Dirección Xeral de Formación e Colocación, a través do Instituto Galego das
Cualificacións, realizará polo menos unha convocatoria anual para a realización das probas
de avaliación das competencias clave e que se publica mediante a correspondente Orde no
DOG.
Dende o Departamento de Servizos Sociais e Familia do Concello de Quiroga, dámoslle
a información e realizamos o trámite de matrícula enviándolle as solicitudes para presentarse
ás probas.
O desexo da maioría de xitanos e xitanas de Quiroga é prepararse para poder
traballar e non depender sempre das prestacións sociais para poder vivir. Dada a situación
actual de crise económica e que a maioría deles son matrimonios moi xóvenes e con nenos
pequenos.

Buscan outras saídas á situación de precariedade económica. Valoran a formación
como un medio para saír da mala situación na que se atopan. E aí estamos nos, dende o
Departamento de Servizos Sociais do Concello para axudarlles a conseguilo.
A docente responsable das actuacións formativas é a Educadora Familiar e o lugar en
que se imparte o curso é no Centro de Formación Profesional Ocupacional de Quiroga cunha
duración media de 4 horas semanais, de luns a venres e dende o mes de xaneiro ata o mes de
decembro.
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