CURRICULUM VITAE
Débora Baz Rodríguez, natural de O Rosal (Pontevedra), con D.N.I. nº 35.562.657-B,
con domicilio en Rúa Manuel Álvarez nº 16, Portal 5 – 2 F no concello de A Guarda
(Pontevedra), teléfono 699 73 29 86. Nada o 19/10/70. Enderezo electrónico
amaturi.gabinete@gmail.com.
TITULACIÓN ACADÉMICA
1993 Graduada Social pola Escola Universitaria de Graduados Sociais, na actualidade
de Relacións Laborais, Vigo.
1999. Curso de experto en sexualidade humana, impartido pola Universidade Nacional
de Educación a distancia en Madrid.
PONENCIAS PRESENTADAS EN CONGRESOS E OUTROS ACTOS
2016 Relatora nas xornadas “Saúde e Sexualiade” organizadas pola Deputación da
Coruña o 27 de maio do 2016.
2014 Seminario de FADEMGA, sobre sexualidade e diversidade cognitiva. Taller de
formación afectiva sexual.
2010.
Outubro. XI Congreso Español de Sexoloxía realizado en Santiago de
compostela, presentación do documental Espellos e do traballo “Construíndo o puzle da
Sexualidade”.
2009. Xaneiro. Relatora nas I Xornadas de mocidade e sexualidade realizadas na
cidade de Vigo. Presentando a ponencia “Olladas a unha sexualidade diversa:
Sexualidade e discapacidade ¿Un territorio queer?.
2008. Novembro. II Congreso Galego de Síndrome de Down. Presentando a ponencia “
Desenrrolo positivo da sexualidade nas persoas con Síndrome de Down: apoios
necesarios para a súa construcción sexual.
2008. Novembro. Relatora nas xornadas organizadas pola fundación Quinesia de Vigo.
Coa ponencia “ O benestar dende o afectivo sexual”.
2008. Novembro. Relatora nas 1ª xornadas sobre discapacidad intelectual Fundación
ADCOR ( A Coruña) co título “Desenrrolo positivo da sexualidade nas persoas con
discapacidade intelectual: un proceso de construcción con apoios.
2007. Maio. Relatora nas Xornadas sobre Sexualidade e Discapacidade organizadas
pola Fundación Dowm Coruña. O título da presentación foi a Sexualidade nas persoas
con Discapacidade intelectual, unha realidade.
2007. 11 de Abril. Relatora nas 1ª Xornadas de Parkinson en Vigo. Organizada pola
asociación de Parkinson en Vigo. O título da intervención foi “Manexo Emocional
individual e interrelacional no proceso de Parkinson.
2005, decembro, ponente nas Xornadas de Discapacidade e Traballo Social, na mesa
de Relacións afectivas con unha intervención sobre a educación sexual nas persoas con
discapacidade, organizada por a Confederación Galega de Minusválidos, COGAMI, e o
Colexio Oficial de Diplomados en Traballo Social de Galicia.

2005. Novembro. Participación nas Xornadas sobre voluntariado na Universidade de
Vigo, coa ponencia “Campo de Traballo de Cies un proxecto de participación social na
Educación Ambiental”.
2003, decembro, ponente nas xornadas sobre saúde organizadas polo Concello de
Cangas, con dúas intervencións, sobre sexualidade un camiño hacia dentro e saúde e
creatividade unha nova forma de interpretarse.
2003, xuño, ponente nas xornadas de Espacios Vivos organizado pola ETL Paspallás, en
Pontevedra, expoñendo a experiencia “Educación Sexual en Persoas con necesidades
educativas especiais. Unha experiencia de cinco anos”.
2003, xaneiro, ponente na II Xornada de Discapacidade Psíquica e Educación Sexual
na cidade de Gijón, organizada pola Federación de Asociacións pro-persoas con
discapacidade Psíquica de Asturias.
2002, abril, ponente na facultade de educación Universidade de Vigo, Campus de
Ourense, ante o alumnado de psicopedagoxía, presentando o traballo “A educación
sexual en persoas con discapacidade: unha experiencia de catro anos no Centro San
Xerome Emiliani de A Guarda”.
2002, maio ponente na facultade de de Educación Especial do Campus de Ourense,
presentando o traballo “A educación sexual en persoas con discapacidade: unha
experiencia de catro anos no Centro San Xerome Emiliani de A Guarda”.
TRABALLOS DESEMPREGADOS E COLABORACIÓNS
2016 dende 2009 Directora do gabinete de formación sexual AMATURI.
2016/2015/2014. Promotora do programa FADAS (Formación e Apoio ao
Desenvolvemento Afectivo Sexual) nos centros de San Xerome Emiliani, Chamorro,
ASPABER e ACEESCA.
2015 Educadora no centro terapéutico de menores CHAVEA dentro da fundación LAR
de Vilagarcía de Arousa.
2011, asesoramento técnico na área de sexualidade con persoas con discapacidade
nos centros Stand de Noia e AMIPA de Padrón.
2011/2010, asesoramento
técnico na área de sexualidade con persoas con
discapacidade no centro San Xerome Emiliani de A Guarda, todo o curso lectivo.
2011, maio, xuño e setembro, Formación en educación sexual e discapacidade con
estudantes galegas de Educación Especial e estudantes portuguesas de maxisterio ó
amparo do programa de Juventud en Acción da Unión Europea. Un total de 32 horas
lectivas e 20 horas prácticas no Centro de Educación Príncipe Felipe de Pontevedra.
2010/2009/2008/2007. Outubro e Novembro. Realización no concello de Cangas de
cursos sobre “violencia nos vínculos amorosos” cos xóvenes de 4ª da ESO de tódolos
centros públicos do concello.
2010. Elaboración do documental “Espellos” sobre a construcción da sexualidade en
diferentes persoas, en colaboración coa entidade Lilith, acción social educativa.
2010. Setembro. Educación emocional con xóvenes de 2º da ESO no concello de
Cangas.

2010 Agosto, xornadas de formación en educación sexual e discapacidade con
profesionais do área da discapacidade intelectual e xóvenes universitarios/as da Escola
Superior de Educación de Viana do Castelo, no amparo do programa Juventud en
Acción da Unión Eropea. 2o horas lectivas.
2010. Maio. Xornada de educación sexual dirixida a estudantes da universidade de Vigo
na facultade de Ourense. Duración catro horas.
2010, 2009, 2008. Formación con mulleres árabes e doutras culturas organizado polo
Centro de Información á Muller do Concello de Cangas. Cunha duración de 30 horas.
2009. Socia fundadora e integrante de AMATURI Gabinete de Formación Sexual
especializado na discapacidade intelectual, na investigación da sexualidade e na
elaboración de materiais pedagóxicos específicos.
2009. Marzo. Formación ós profesionais do centro ADCOR de A Coruña sobre educación
sexual con persoas con discapaccidade, curso do plan FOREN organizado polo sindicato
CCOO de A Coruña. 20 horas lectivas.
2009. Febreiro. Curso de formación en educación sexual ós profesionais do Centro
Igualarte de Vigo, adicado ó traballo artístico con persoas con discacidade. Un total de
20 horas lectivas.
2009. Todo o curso lectivo continuación coa implantación do programa de educación
sexual no centro San Xerome Emiliani de A Guarda, traballo iniciado no curso lectivo
anterior.
2009/2008. Traballo no centro de Formación de persoas con discapacidade AMIPA no
concello de Padrón. Implantación de un programa de educación sexual cos ususarios do
centro e formación en sexualidade dos profesionais e familiares.
2008. Xuño. Segunda actividade formativa sobre métodos de intervención en
educación sexual con persoas con discapacidade intelectual dirixida ós profesionais do
Centro de Asesoramento Sexual “QUÉROTE”, dependente da Secretaría Xeral de
Xuventude da Xunta de Galicia e organizado pola Subdirección Xeral de persoas con
discapacidade da Xunta de Galicia.
2008. Maio e xuño. Participación coa empresa Lilit nos obradoiros sobre muller e saúde
organizados pola Secretaría Xeral de Igualdade. Duración total 36 horas.
2008. Abril. Charla sobre a sexualidade dos fillos con discapacidade intelectual dirixida
a familiares do centro
Luisa Revuelta de Córdoba, organizado por CEP (centro de
formación permanente de profesionais da ensinanza) de Córdoba. Cunha duración de
10 horas.
2008. Todo o curso lectivo implantación de un programa de formación sexual e
asesoramento técnico en condutas sexuais non axeitadas, no Centro de Educación
Especial San Xerome Emiliani en A Guarda (Pontevedra).
2007. Decembro. Impartición dun curso sobre sexualidade e discapacidade ós
profesionais do Centro de Asesoramento Sexual “QUÉROTE”, dependente da Secretaría
Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia e organizado pola Subdirección Xeral de
persoas con discapacidade da Xunta de Galicia.

2007. Abril. Curso de técnicas de inoculación do stress, dirixido a profesionais da
ensinanza e organizado pola academia de formación ICA de Vigo. Cunha duración de 12
horas lectivas.
2007. Marzo. Obradoiro sobre a “muller galega nos tempos de agora”,
mulleres e organizado polo CIM de Cangas. Cunha duración de 24 horas.

dirixido a

2007. Marzo. Curso de formación para a educación sexual das persoas con
discapacidade, dirixido a profesionais do Centro San Xerome Emiliani, e organizado
polo sindicato CCOO. Cunha duración de 20 horas.
2006. Novembro e decembro. Catro cursos de sexualidade dirixido a mulleres con
diversidade funcional (discapacidade física), organizado pola Confederación Galega de
Minusválidos COGAMI, cunha duración de 16 horas cada curso. Realizáronse un curso
en cada Provincia Galega.
2006. Novembro e decembro. Charlas sobre a sexualidade das persoas con
discapacidade, dirixidas a familiares de persoas con discapacidade, organizadas por
FADEMGA, cunha duración de catro horas cada charla e impartidas en cada un dos
centros de educación especial da comunidade autónoma de Galicia que o solicitaron.
Un total de 16 charlas neste programa.
2006. Outubro, curso de creatividade para profesores de ensino primario e secundario,
organizado polo Concello de Cangas, homologado pola Consellería de Educación, cunha
duración de 30 horas.
2006. Xuño e maio. Cursos en Lugo e Ourense, “Taller de educación afectivo-sexual
para traballar en grupo con persoas con discapacidade intelectual media ou lixeira”,
dirixidos a profesionais de centros de Educación Especial e organizados por FADEMGA.
16 horas cada curso.
2006. Abril. Xornadas de formación de pais e nais organizada pola Asociación Autismo
Vigo, traballamos o tema a educación sexual da persoa con autismo dende a familia.
Cunha duración de 8 horas.
2006. Abril. Curso dirixido a profesionais do centro de Educación Especial Luisa
Revuelta de Córdoba, organizado por CEP (centro de formación permanente de
profesionais da ensinanza) de Córdoba. Cunha duración de 16 horas.
2006. Abril e marzo. Curso de educación sexual dirixido a profesionais do centro de
educación especial San Rafael de Vigo, organizado polo sindicado UXT. Cunha duración
de 40 horas lectivas.
2005. Novembro e decembro, traballo de axuda e reforzo da autoestima dirixido a nais
de persoas con discapacidade do Centro XOAN XXIII de Pontevedra, titulado “Un tempo
para nós”, espacio de distensión, aprendizaxe e intercambio, cunha duración de vinte
horas e organizado polo devandito centro.
2005. Setembro. Charla dirixida a Pais e Nais de de persoas con discapacidade
intelectual sobre a Sexualidade da persoa con discapacidade intelectual, organizado
por a Asociación Xuntos, entidade que traballa con persoas con Síndrome de Dowm en
Pontevedra.
2005. Maio e Xuño contrato polo Concello de Vigo como formadora e titora no curso de
Monitor/a de Tempo Libre especialista en Discapacidade e Terceira Idade, impartindo as
áreas de Habilidades Sociais, Grupo e Técnicas de Grupo, Comunicación, Sexualidade e
Drogodependencias e a área específica de Discapacidade. Este curso formaba parte da
oferta de formación do programa Alicerce.

2005. Abril, curso dirixido a Pais e Nais de persoas con discapacidade intelectual sobre
a Educación Sexual dende a Familia, organizado por FADEMGA. 8 horas lectivas.
2005. Febreiro e Marzo, cursos en Coruña e Vigo, “Taller de educación afectivo-sexual
para traballar en grupo con persoas con discapacidade intelectual media ou lixeira”,
dirixidos a profesionais de centros de Educación Especial e organizados por FADEMGA.
2004. Decembro, coordinación do programa de Respiro Terapéutico en Balnerarios
dirixido a persoas con discapacidade intelectual dos centros CAMP, e organizado pola
Dirección Xeral do Mayor e Persoas con Discapacidade. A duración deste programa foi
de dúas semanas; unha cos usarios do CAMP de Redondela no balnerario de Aloia e a
segunda cos usuarios do CAMP de Sarria no balneario de Arnoia.
2004. Novembro, curso de sexualidade dirixido a mulleres e organizado polo Concello
de Cangas. Cunha duración de 18 horas lectivas.
2004, (todo o curso lectivo) Proxecto de formación e sexualidade con profesionais,
familiares e residentes do Centro CAMP de Redondela, residencia para persoas con
discapacidade psíquica dependente da Consellería de Servicios Sociais da Xunta de
Galicia. A duración do proxecto foi de 200 horas lectivas.
2004, colaboración coa asociación ASPACE (confedereación de asociacións de todo o
territorio español de persoas con parálisis cerebral), proxecto de formación cos
profesionais dos centros de Vigo e Pontevedra sobre educación sexual en persoas con
discapacidade. A duración do proxecto formativo foron 19 horas lectivas.
2004, proxecto de formación con profesionais e familiares sobre a educación sexual nas
persoas con discapacidade, o ámbito territorial e de toda a comunidade autónoma,
impartindo cursos en cada provincia, cunha duración total de cen horas de formación.
A actividade está organizada por FADENGA, federación de asociación de familiares e
persoas con discapacidade de Galicia. Cunha duración de 126 horas lectivas.
2004, febreiro, traballo de axuda e reforzo da autoestima dirixido a nais de persoas con
discapacidade do Centro XOAN XXIII de Pontevedra, titulado “Un tempo para nós”,
espacio de distensión, aprendizaxe e intercambio, cunha duración de vinte horas e
organizado polo devandito centro.
2004, febreiro, curso de “Habilidades Sociais con Adolescentes” dirixido a profesores
do Concello de Cangas, cunha duración de 30 horas, homologado pola Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
2003, outubro, curso dirixido a mulleres no Concello de Cangas “Mulleres á procura de
sí un camiño de creatividade” cun total de 20 horas no mes de outubro.
2003, maio, docente no curso de sexualidade e educación especial, dentro do
programa de actualización de profesorado, organizado polo CEP (centro de formación
permanente de profesionais da ensinanza) Luisa Revuelta de Córdoba.
2003, meses de marzo, abril, maio e xuño, colaboración coa empresa Anias de
Pontevedra na realización de Escolas de Nais e Pais nos concellos de Cuntis e Campo
Lameiro, impartindo a área de sexualidade.
2003. xaneiro, charla sobre a sexualidade da persoa con discapacidade intelectual,
dirixida ós pais e nais do Centro de Educación Especial Saladino Cortizo, en Vigo.
2002, xuño, docente no curso de Formación Ocupacional na rama de Animación
Sociocultural, impartindo a área de Sexualidade e Saúde, organizado polo Concello de
Pontevedra.

2002, outubro, docente no curso de Animación Sociocultural dirixido á mulleres,
organizado polo Concello de Pontevedra, impartindo o área de Sexualidade e saúde.
2002, novembro, docente no curso de Animación Sociocultural organizado polo
Concello de Meis, dentro dos plans de Formación Ocupacional, impartindo o área de
Sexualidade e saúde.
1999-2003 , colaboración co colexio de Educación Especial San Xerome Emiliani de A
Guarda, desenrolando un programa de Educación Sexual, cos alumnos do Centro e
coas familias.
1994 – 1999, Técnica Auxiliar de Servicios Sociais, Animadora Sociocultural no Concello
da Guarda (Pontevedra) durante seis anos.
Dende 1999 hasta 2008 , compoñente do equipo docente da Escola de Tempo Libre
Paspallás como monitora especialista de Educación Sexual.
1998. Tutora de prácticas de 2º de Educación Social no curso 97-98 na Facultade de
Humanidades de Ourense (Universidade de Vigo).
IDIOMAS
Castelán: falado e escrito.
Galego: falado e escrito.
Francés: falado nivel básico.
Portugués: falado, nivel básico.

OUTROS
Carnet de conducir B1 e vehículo propio.
Este curriculum non inclúe a participación en cursos e congresos como formación da
profesional. De ser precisa esta información se lle faría chegar.
A que suscribe manifesta que no caso de ser necesario comprométese a
presenta-los documentos acreditativos ou orixinais correspondentes ós datos
relacionados no presente curriculum.
A Guarda, setembro do 2016.

