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Conquerir que as usuarias do proxecto, o 
remate do mesmo, estean en condicións de 
propor un proxecto de desarrollo persoal e 
profesional, así como conquerir un “feedback” 
social e institucional, que permita o Concello 
mellorar os seus procesos de coordinación e 
aprendizaxe, para a mellora das politicas 
sociais, en concreto as de xénero e emprego.
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• Empoderar ás mulleres con dificultades para 
conquerir acceder ó mercado laboral con 
familiares o seu cargo

• Mellorar as súas competencias de emprego ou 
autoemprego individual

• Conquerir unha calidade efectiva de 
conciliación da vida profesional e familiares

• Reforzar o papel das institucións públicas, 
como mediadoras no ámbito do fomento da 
igualdade de oportunidades e a loita contra a 
violencia de xénero

• Mellorar as capacidades de cooperación entre 
o CIM e as súas usuarias, o CIM e outros 
departamentos do Concello de Poio con 
implicacións neste tipo de políticas; e entre as 
propias usuarias (particulares).
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Descripción da Acción

Existindo unha grande variedade de modelos de 
intervención social, dende o CIM optamos por 
unha propuesta baseada no aprendizaxe 
teórico-práctico de competencias e habilidades 
que se resumen no método do “design thinking”. 
Para elo, e contando coa experiencia previa do 
equipo do Observatorio de Gobernanza G3 da 
Universidade de Vigo, desenrolouse un modelo 
de intervención destinado a cumplir os 

obxectivos propostos
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CRONOGRAMA DO PROXECTO
(90 HORAS)

 Proxecto orientado á inserción laboral, cunha 
duración de 90 horas, presenciais (60 h.) & e-learning 
e seguemento dos proxectos (30 h.).

 Sesións presenciais os martes e xoves, de setembro a 
novembro de 2016, de 10:30 a 13:30 horas (20 sesións 
de 3 horas cada unha).

 Sesións e-learning: redes sociais.

Septiembre

Etapa 1 16-IX (PRESENTACIÓN)
20 & 22
27 & 29

4 & 6
11 & 13
18 & 20
25 & 27

2 & 4
8 & 10
15 & 17

CONCLUSIÓNS
& PRESENTACIÓNS
AVALIACIÓN

Etapa 2

Etapa 3

Octubre Noviembre Diciembre

22 & 24
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TÉCNICOS DO PROXECTO
Coordinador Académico do Proxecto

Prof. Dr. Enrique José Varela Álvarez (G3, UVIGO).

Monitor presencial:

Pedro Junqueira Martins 
(Experto en Design Thinking, Graduado en Dirección e Xestión Pública, UVIGO, e Gestão 

Políticas Públicas, USP)

Seguemento on-line (G3, UVIGO):

Prof. Dr. Enrique José Varela Álvarez & Pedro Junqueira Martins


