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Programa Correspondentes universitarios/as nas universidades de

San�ago de Compostela, Vigo e A Coruña

A   Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Par�cipación  e  Voluntariado  (DXXPV)  da

Consellería de Polí�ca Social, en colaboración coas universidades de San�ago de

Compostela, Vigo e A Coruña, favorece a difusión da información xuvenil entre o

alumnado dos  campus  universitarios  a  través  do  programa  Correspondentes

universitarios/as.

Este  programa  ten  por  obxecto  difundir  os  diferentes  programas,  accións  e

inicia�vas que a Xunta de Galicia ofrece aos mozos e mozas galegas, así como

outra información de interese, entre o alumnado das tres universidades. Serán

os propios estudantes, como correspondentes universitarios, os encargados de

transmi�r esa información, o que favorece así a súa par�cipación ac�va tanto

na elaboración como na difusión da información entre iguais.

Funcións das e dos correspondentes universitarias/os:

-  Difundir  entre  o  alumnado  a  información  sobre  os  dis�ntos  programas,

oportunidades e inicia�vas para a xuventude que promova a Xunta de Galicia, a

través da Dirección Xeral de Xuventude, Par�cipación e Voluntariado, e aqueles

outros de interese que os mozos e mozas poidan coñecer a través dos medios

ao seu alcance como redes sociais, medios de comunicación, páxinas web, etc.

- Xes�onar regularmente un taboleiro ou sistema de divulgación da información

no centro que lle asigne a Universidade que corresponda.

- Asis�r ás reunións de coordinación que se convoquen, así como aos cursos de

formación organizados pola DXXPV ou as  universidades,  des�nados ás e  aos

correspondentes universitarios/as.

- Aquelas outras que supoñan a mellora na achega de información á mocidade.
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Beneficios das e dos correspondentes universitarias/os:

- Reciben información xuvenil de interese para a comunidade universitaria.

- Reciben gratuitamente formación en materia de información xuvenil.

- Reciben gratuitamente o carné xove, o carné internacional de estudante (ISIC)

e  o  carné  de  alberguista  durante  o  ano  escolar  no  que  estean  inscritos  no

programa.

-  Recoñeceráselles  o  tempo dedicado como persoas  voluntarias,  así  como a

experiencia  e  competencias  adquiridas,  a  través  do cer�ficado de educación

non formal en materia de xuventude.

- As Universidades de San�ago e a Coruña expediranlles unha cer�ficación aos

seus  estudantes  que  acredite  a  par�cipación  no  programa  Correspondentes

universitarios/as  para  os  efectos  da  solicitude  de  créditos.  No  caso  da

Universidade  de  Vigo  o  cer�ficado  será  expedido  pola  Dirección  Xeral  de

Xuventude,  Par�cipación  e  Voluntariado  e  a  Universidade  procederá  ao

recoñecemento dos créditos.

- Poderán par�cipar gratuitamente, durante unha fin de semana, nun encontro

autonómico  de  correspondentes  (incluíndo  o  aloxamento,  a  mantenza  e  a

programación de ac�vidades).

Requisitos das persoas solicitantes:

-  Manter a condición de estudante dalgunha das �tulacións das universidades

de San�ago de Compostela, Vigo ou A Coruña durante todo o curso 2019/2020.

- Ter un máximo de 30 anos no momento da solicitude.

Inscrición: mediante formulario electrónico dispoñible en: xuventude.xunta.es 

Prazo de inscrición: a par�r do día 8 de novembro.


