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Cadro de prestacións da Carteira de Servizos de Inclusión 
Servizo Seccións Prestacións Carácter1 

Servizo de 
apoio á 
inclusión 
sociolaboral 

De 
inclusión 
básica 

Diagnose OB 

Deseño, seguimento e avaliación do proxecto de inclusión social e/ou laboral OB 

Acompañamento social OB 

Accións de adquisición e/ou fortalecemento das capacidades persoais e sociais OB 

Apoio socioeducativo para a adhesión a tratamentos de prescrición facultativa. OP 

De 
inclusión e 
transición 
ao 
emprego 

Diagnose OB 

Deseño, seguimento e avaliación do proxecto de inclusión social e/ou laboral OB 

Acompañamento social OB 

Accións de adquisición e/ou fortalecemento das capacidades persoais e sociais OB 

Accións promotoras do acceso e permanencia no mercado laboral OB 

Mediación laboral  OP 

Prospección e intermediación laboral activa OP 

Apoio socioeducativo para a adhesión a tratamentos de prescrición facultativa OP 

Reforzo socioeducativo para menores2 

Servizo de 
formación 
adaptada  

 

Alfabetización/formación dixital OB 

Preparación de Competencias Clave, Preparación ESA. OB 

Servizo de 
apoio á 
inclusión 
residencial 
 

 
De 
promoción 
do acceso 
e 
mantement
o da 
vivenda 

Intermediación inmobiliaria OB 

Prevención da discriminación no mercado da vivenda OB 

Acompañamento nos procesos de transición a recursos residenciais estables OB 

Mediación e resolución de conflitos relacionados coa vivenda 
OP 
 

Servizo de 
apoio á 
inclusión 
sociolaboral 

Mediación social e/ou intercultural 

Servizo de 
asesoramento 
técnico 
especializado 
 

 
 

Asesoramento técnico profesional OB 

Acompañamento na realización de trámites OP 

Servizo de 
promoción da 
participación 
social 

 
Sección de 
inmersión 
lingüística 

Accións formativas de alfabetización e competencia oral nas linguas oficiais de Galicia OB 

 
Sección de 
integración 
sociocultur
al 

Accións formativas dirixidas ao coñecemento dos valores e características da 
sociedade de acollida 

OB 
 

                                                           
1 No carácter se indica si é unha prestacións obrigatoria (OB)  ou opcional(OP) na Carteira de Servizos 

2
 Prestación independente das dúas seccións do servizo de apoio á inclusión sociolaboral 
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Servizo de 
apoio á 
inclusión 
sociolaboral 

Mediación social e/ou intercultural 

 

Programas complementarios de educación e apoio familiar dirixidos a familias en 

situación ou risco de exclusión social. 

 

Fora da carteira de servizos tratase de actuacións complementarias da intervención social 

individual incluídas no proxecto de inclusión que teñen por obxecto promover a adquisición 

por parte das familias, de competencias e habilidades para o correcto desenvolvemento das 

súas funcións parentais e educativas. 

 

 


