
 

As universidades de Vigo e A Coruña 

acollerán programas de formación para 

mozas con discapacidade intelectual 

O obxectivo principal do programa é implicar ás universidades, como axentes 

decisivos na inclusión social, na formación de mozas con discapacidade intelectual. 
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Un total de 31 universidades españolas, entre elas as da Coruña e Vigo, foron 

seleccionadas para o desenvolvemento de programas universitarios de formación para o 

emprego de mozos con discapacidade intelectual, no marco da quinta convocatoria de 

axudas de Fundación ONCE que se desenvolverá durante o curso académico 2021-

2022, de acordo á resolución definitiva que foi publicada este mes de xullo. 

 

A iniciativa, que leva a cabo por quinto ano consecutivo, conta co apoio financeiro do 

Fondo Social Europeo (FSE), a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil 

(POEJ), e está dirixida a todas as universidades españolas e centros adscritos. 

 

En concreto, as universidades seleccionadas foron a de Alcalá de Henares (UAH), 

Camilo José Cela (UCJC), CEU San Pablo, Complutense (UCM), Politécnica de 

Madrid (UPM), a de Almería (UAL), Granada (UGR), Xaén (UJA), Córdoba (UCO), 

Málaga (UMA), Sevilla (US), Huelva (UHU), Pablo de Olavide (UPO), a de Alacante 

(UA), Miguel Hernández (UMH), Jaume I (UJI), a de Barcelona (UB), Pompeu Fabra 

(UPF), Ramón Llull (URL), Rovira i Virgili (URV), a da Coruña (UDC), Vigo 

(UVIGO), a Universidade da Rioxa, a de Cantabria (UC), Castela-A Mancha (UCLM), 

a Pública de Navarra (UPNA), a de Estremadura (UEX), a Católica de Murcia (UCAM), 

a de Murcia (UM), a de Salamanca (USAL) e Burgos (UBU). 

 

O obxectivo principal deste programa é implicar ás universidades, como axentes 

decisivos na inclusión social, na formación de mozas con discapacidade intelectual, 
cuxo acceso á educación superior, segundo Fundación ONCE, "resulta aínda 

insignificante". 

 

Actualmente non hai datos estatísticos de persoas con discapacidade intelectual na 

educación superior e a súa presenza limítase a casos illados. A nivel global, as persoas 

con discapacidade só están representadas nun 1,7% nos estudos universitarios de 



grao e a porcentaxe é aínda inferior en estudos de máster, posgraos ou doutoramentos. 

 

Soamente entre o 5% e 6% das persoas con discapacidade teñen estudos universitarios 

hoxe en España, a pesar de que a Estratexia Europea 2020 fala dun horizonte do 40%. 

 

1.229 MOZOS UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDADE 
 

Ao longo das catro primeiras edicións, un total de 1.229 mozos con discapacidade 

puideron coñecer a realidade universitaria. Ademais, melloraron o seu perfil profesional 

grazas ás prácticas laborais que se inclúen dentro do programa, o que en moitos casos 

supuxo unha contratación posterior. 

 

Fundación ONCE quere lograr a inclusión social por medio da formación e o 

emprego das persoas con discapacidade. Dentro deste colectivo, os mozos con 

discapacidade intelectual representan un grupo con especiais dificultades de inserción 

laboral, debido ao seu baixo nivel formativo, polo que é precisa a realización de 

actuacións concretas para investir esta situación e mellorar a súa empregabilidade. 

 

Segundo lembra a entidade, diversas investigacións poñen en evidencia que a formación 

de persoas con discapacidade intelectual na contorna universitaria en competencias 

profesionais xenerais, contando cunha titulación emitida pola universidade, incide 

positivamente na súa inserción laboral en diferentes sectores empresariais e supón un 

crecemento mutuo para o alumnado con e sen discapacidade. 
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