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ENTIDADE 

Xaruma é unha escola de tempo libre sen ánimo de lucro que nace no ano 1996 

ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e baixa as normas 

complementarias do Decreto 50/2000, de 20 de xaneiro coa finalidade de aportar 

unha formación social á cidadanía.  

O seu  obxectivo  xeral é o de favorecer a integración na comunidade de persoas 

promovendo unha formación social que constrúa profesionais implicadas, 

participativas e cunha visión global das educación e intervención. Pretende dar 

formación, perfeccionamento e especialización á mocidade e aos educadores/as nas 

actividades e técnicas orientadas á animación sociocultural, á educación ambiental e 

á promoción e emprego axeitado do lecer. 

A OFERTA EDUCATIVA da Escola de Tempo Libre Xaruma acompáñase cunha 

serie de actividades complementarias que se desenvolven conxuntamente e que 

teñen por finalidade a intervención social e a formación integral das persoas, ao 

mesmo tempo que se sensibiliza y conciencia sobre unha educación 

medioambiental integral.  

Dende a súa creación, a Escola impartiu cursos oficiais de formación e 

especialización no tempo libre en Cangas, Gondomar, Vigo, Rianxo e Redondela. 

Nos anos 1997, 1998, 2011, 2012 e 2013 impartiu cursos de monitores/as de Tempo 

Libre organizados pola Concellaría de Xuventude de Vigo, no 2013 no Colexio 

Apóstolo Santiago de Vigo e nos anos seguintes de forma anual na propia entidade. 

Cabe mencionar a participación na Mostra de Asociacións do Concello de Vigo en 

maio do 2001. 

Paralelamente, tamén leva desenvolvendo dende hai dez anos actividades 

campamentís e de animación para asociacións de veciños, o Círculo Recreativo, 



Cultural e Mercantil de Vigo, así como un programa de actividades familiares e 

amigos/as das persoas con trastornos mentais. 

 

A entidade tamén conta coa labor das accións de voluntariado no campo da 

inclusión de persoas con trastornos mentais e foi recoñecido publicamente pola 

Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) ao 

concedernos o Premio colaborador activo en  2007 e o premio de “Toda unha vida 

para mellorar” no ano 2009.  



A Escola de Tempo Libre Xaruma tamén dispón dun numeroso grupo de  

colaboradores, todos profesionais do tempo libre e especialistas nas súas materias, 

que contan cunha dilatada e probada experiencia na elaboración e execución de 

programas de intervención no tempo libre, participando en actividades 

desenvolvidas tanto por entidades públicas (Xunta de Galicia, Deputación de 

Pontevedra, Concello de Cotobade, Concello do Grove, Concello de Marín...) como 

privadas (Colexio Rías Altas, Colexio Lar, Cáritas, CEIP García Barbón, CPI 

Possumuss...) 

Datos da entidade 

 Nome da Entidade: Escola de Tempo Libre Xaruma 

CIF: G-36817385 

Rexistro e data de 

inscrición: 

Nº G-21 da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade 

(Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade) da Xunta 

de Galicia. 13 setembro 1996. 

Nº 521-97 no rexistro de asociacións do Concello de Vigo. 

Epígrafe 4.1. Entidade de formación social 

Nº ASC-074 como entidade de Voluntariado -Secretaría 

Xeral do Benestar da Xunta de Galicia. 

Dirección: Sanjurjo Badía 79, Centro Gárate, aula 9. Vigo. 

Ámbito autonómico 

Teléfonos: 698175266 

Correo electrónico: escola@xaruma.org 

Páxina web http://xaruma.org/escola-de-tempo-libre/ 

  

 

1. XUSTIFICACIÓN 



Este proxecto renace da necesidade dunha potenciación das actividades 

formativas que leva a cabo a escola, pois cada vez máis profesionais manifestan 

unha falta de coñecementos na educación no tempo libre, medioambiental e na 

formación social.  

Defendemos o papel educativo do tempo libre, rexeitando a idea de seres 

unicamente un entretemento. A educación non formal forma parte importante no 

desenvolvemento de nenos, nenas e adultos, por iso cremos que é necesario formar 

e especializar ás persoas que levarán a cabo esas actividades de educación non 

formal e que estas, á súa vez, poidan ser asequibles para a cidadanía.  

O presente proxecto pretende intervir en tres das áreas de intervención da 

escola, para así  fomentar unha formación especializada en educación non formal 

para poder concienciar sobre a convivencia de todas e todos na comunidade en 

harmonía co medioambiente. 

 

 

Os datos medioambientais dos últimos anos están sendo alarmantes. Cada 

vez máis cidades están a establecer medidas de reducións de gases, apostando por 

unha concienciación dun consumo saudable que evite o mal uso de substancias e 

materiais. Cremos necesario seguir intervindo na concienciación ambiental da 

• Fomentar unha formación social relacionada coas ciencias sociais, 
medioambientais e de tempo libre, na procura dunha maior inserción 
laboral. 

1. Formación 

• Sensibilizar e educar nunha maior conciencia medioambiental que 
fomente hábitos saudables de consumo e de convivencia.  

2. Medioambiente 

• Potenciar a integración de todas as persoas na comunidade a través da 
formación, especialización e de actividades de ocio saudable. 

3. Inclusión 



sociedade, establecendo e dando a coñecer medidas e hábitos de vida saudables, 

coherentes e conscientes co e do medioambiente. 

Dada a nosa traxectoria coa intervención con persoas con discapacidade, 

consideramos esencial que parte das nosas actividades vaian encamiñadas á 

inclusión na sociedade das persoas con trastornos mentais, afectadas dun gran 

estigma por parte da sociedade; por iso plantexamos varias actividades abertas 

para que persoas con trastornos mentais e o resto da sociedade se poidan 

beneficiar, e así procurar unha inclusión máis real na sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRICIÓN DO PROXECTO 

O proxecto Ecoñece pretende dar unha resposta á inserción laboral e formación 

social a través do coñecemento e da formación medioambiental ao mesmo tempo 

que se promove a participación nestas actividades de colectivos desfavorecidos e se 



intervén na educación de nenos e nenas, coa finalidade de construír un mundo máis 

sostible.  

Este proxecto nace da conexión do medioambiente coa educación e formación. 

Vivimos nun mundo contaminado que busca a forma de converterse nun espazo 

máis sostible que promova uns hábitos de vida saudables.  

As actividades de Ecoñece divídense en actividades formativas, como os cursos 

de director/a e monitor/a de actividades de tempo libre, ademais de diferentes 

monográficos formativos; actividades relacionadas co medioambiente como as 

hortas escolares, a concienciación ambiental e os itinerarios medioambientais e 

actividades de inclusión, onde estarán principalmente as excursións, xornadas 

abertas de proxección documental e o potenciamento do voluntariado tanto social 

como ambiental. A Escola ten experiencia levando a cabo actividades de 

voluntariado dende o ano 1997, pois os seus inicios remóntanse ao voluntariado, de 

aí que creamos a importancia da unión da comunidade na procura dun ben común.  

3.1. OBXECTIVOS 

Obxectivos xerais: 

1. Fomentar unha formación relacionada coas ciencias sociais, medioambientais 

e de tempo libre, na procura dunha maior inserción laboral. 

2. Sensibilizar e educar nunha maior conciencia medioambiental que fomente 

hábitos saudables de consumo e de convivencia.  

3. Potenciar a integración de todas as persoas na comunidade a través da 

formación, especialización e de actividades de ocio saudable. 

Obxectivo específicos: 

Área formación: 

O.E.1.1. Levar a cabo itinerarios medioambientais formativos no entorno de Vigo.  



O.E.1.2. Impartir as titulacións oficiais das escolas de tempo libre de monitor/a e 

director/a de actividades de tempo libre.  

O.E.1.3. Ofrecer formación especializada para persoas que traballen o queiran 

traballar no ámbito da educación non formal.  

Área medioambiente: 

O.E.2.1. Fomentar o traballo coa terra e o coñecemento das nosas hortalizas 

para así acadar uns hábitos de alimentación saudables e conscientes. 

O.E.2.2 Coñecer os usos tradicionais agrícolas e os novos xeitos de agricultura 

ecolóxica  para acadar uns coñecementos completos sobre a nosa terra  á vez que 

conservamos a nosa tradición agrícola. 

O.E.2.3 Fomentar o traballo colaborativo en contacto coa terra para conseguir 

unha mellor convivencia na sociedade. 

O.E.2.4  Promover a educación ambiental en todos os ámbitos da nosa 

sociedade para acadar melloras nos comportamentos das persoas no medio natural 

e co noso planeta. 

 Área de inclusión: 

O.E.3.1. Realizar actividades de educación ambiental para persoas con 

discapacidade.  

O.E.3.2. Sensibilizar a partir de actividades abertas da importancia dunha 

inclusión real.  

 


