Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

PROGRAMA DE VISITAS AO CENTRO DE PRODUCCIÓN DE VIGO
DE PEUGEOT CITRÖEN AUTOMÓBILES ESPAÑA S.A
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE:
Programa de visitas de centros educativos de educación secundaria ao Centro de
Produción de Vigo de Peugeot Citröen Automóbiles España S.A.
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Podrán participar en estas visitas alumnos /as de 4º de ESO de centros educativos tanto
públicos como privados.
DEFINICIÓN DA VISITA:
Neste programa de visitas á Factoría de Vigo os alumnos/as de 4º de ESO terán a
ocasión de coñecer o funcionamento dunha fábrica de automóbiles e os diferentes
oficios/profesións que conviven nunha empresa destas características. Ademais terán a
posibilidade de coñecer en primeira persoa as experiencias profesionais de moitos dos
seus traballadores/as.
ORGANIZACIÓN DA VISITA:
As visitas organizaranse para un máximo de 60 persoas que se dividirán en dous grupos
de 30. Cada grupo de 30 irá acompañado por un profesor/a. No caso de que non se
alcance o número de 30 para cada grupo poderase formar un grupo mixto con
alumnado doutro centro.
CALENDARIO E HORARIO DAS VISITAS:
As visitas ao Centro de Produción de Vigo de Peugeot Citröen Automóbiles España
S.A realizaranse o segundo e cuarto xoves de cada mes.
2013
Decembro - xoves 12

2014
Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño -

O horario de visita será de 09.45 horas a 13.00 horas.

xoves 16 e 30
xoves 13 e 27
xoves 13 e 27
xoves 10 e 24
xoves 15 e 29
xoves 12
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PRAZO DE SOLICITUDE:
As solicitudes enviaranse por email á seguinte dirección fpplus@edu.xunta.es. O prazo
de solicitude remata o 29 de novembro.

PROGRAMA
09.45h
10.00h-11.00h

Recepción dos alumnos/as na Portería Principal do Centro
Presentación do Centro de Vigo e do Sistema de fabricación – 30’
Presentación sobre a historia da fábrica, a súa situación actual así como un
vídeo sobre a fabricación dun automóbil.
A presenza das mulleres na nosa empresa: un valor en alza – 10’
Exposición dos resultados froito das políticas sociais de integración de
mulleres no equipo da Empresa.
Unha posibilidade laboral: a diversidade de profesións nunha fábrica de
automóbiles. – 10’
En colaboración cunha das nosas traballadoras comentarse a diversidade de
oficios e profesións que hai nunha empresa de automoción.

Dispoñerase de 10’ para organizar os grupos e poñer os medios de protección individual

Visita á fábrica: Formaranse dous grupos de 30 alumno/as que irán acompañados, cada un ,por
unha persoa de PSA encargada de realizar a visita e un profesor.
Grupos para a visita
Grupo 1: 30 alumnos/as + 1 profesor/a
11.00h -12.00h
Visita S. BOX Global: espazo interactivo dedicado á seguridade e prevención
de riscos
12.00h – 13.00h Visita aos talleres de Produción ,Embutición, Ferraxe e Montaxe.
Grupo 2: 30 alumnos/as + 1 profesor/a
11.00h – 12.00h Visita aos talleres de Produción ,Embutición, Ferraxe e Montaxe
12.00h – 13.00h

Visita S. BOX Global: espazo interactivo dedicado á seguridade e prevención
de riscos

