A Xunta de Galicia pon en marcha un novo programa de educación non formal durante o
outono, co fin de ofrecer alternativas de ocio responsable e seguro á mocidade galega.
Outono Xove nace co obxectivo de proporcionar actividades formativas e de lecer
para a mocidade galega durante as fins de semana entre finais de outubro e
comezos de decembro nos albergues xuvenís da Xunta de Galicia.

QUEN PODE PARTICIPAR?
O programa Outono Xove 2021 está dirixido a mozos e mozas empadroados en Galicia
que teñan entre 14 e 30 anos no momento de presentar a súa solicitude e queiran gozar
dun programa de actividades de educación non formal en distintas instalacións da
Consellería de Política Social. Os grupos de participación dividiranse en dous tramos de
idade diferenciados, posto que haberá grupos con participantes de 14 a 17 anos e outros
de 18 a 30.
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O PROGRAMA INCLÚE
Aloxamento en albergue xuvenil ou residencia de tempo libre (noites de venres e
sábado). A asignación de cuartos será de libre disposición garantindo en todo caso as
medidas de prevención e hixiene vixentes por mor da Covid-19.
Manutención completa dende a cea do venres ata o almorzo do domingo, ambos
incluídos.
Programa de actividades, equipo técnico responsable, así como o material preciso
para o seu desenvolvemento (no suposto de mal tempo levaranse a cabo actividades
alternativas).
O desprazamento ata as instalacións onde se vai desenvolver o programa vai por conta das
persoas que participan, tanto o día de incorporación como o día do remate da actividade.

PREZO DO PROGRAMA
As persoas ás que se lles adxudique unha praza deberán aboar un prezo de 25 euros.
Por ser membro de familia numerosa ou monoparental e por ser titular do Carné xove,
sempre e cando a tarxeta estea debidamente activada, aplicarase un desconto do 25%
sobre o prezo. Deste xeito, as persoas participantes aboarán, nestes casos, 18,75 euros.
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CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN
Cada persoa solicitante só poderá elixir un programa e quenda, se ben no caso de que
queden prazas libres, ofreceráselles aos mozos e mozas que presentaran xa unha
solicitude de participación a posibilidade de inscribirse noutro programa no que haxa
vacantes.
As persoas mozas participantes terán que respectar os horarios establecidos.
Durante a estancia nos aloxamentos respectaranse as normas de organización
interna en cada un deles, así como as relativas ás condicións hixiénico-sanitarias que
serán obrigatorias para as persoas participantes.
As persoas mozas participantes deberán cubrir unha declaración responsable de
condicións de saúde para facer fronte á Covid-19, que estará dispoñible na páxina
web xuventude.xunta.es, e deberán presentala no momento de entrar á actividade
seleccionada.
As persoas organizadoras reservaranse o dereito a cambiar algunha parte do
programa ou servizo, incluso de cancelalo en caso de que sexa necesario por
seguridade das persoas participantes.
A realización e o desenvolvemento das actividades estará condicionado polas
condicións meteorolóxicas, así como polas posibles limitacións derivadas da
situación sanitaria.
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A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado poderá cancelar
calquera dos programas en caso de que non exista un número mínimo de
participantes. Así mesmo, poderá cancelarse a actividade cando as circunstancias
derivadas da situación sanitaria así o aconsellen.
Se calquera das persoas participantes incumpre as normas xerais que alteren o
desenvolvemento normal das actividades, poderán ser expulsadas do programa
correspondente.
Será necesario levar a tarxeta sanitaria e o DNI durante os días de realización do
programa.
A incorporación realizarase o venres pola tarde a partir das 19 horas, e a saída será
ao remate da actividade, que será sempre os domingos antes do xantar (consultar o
programa de cada actividade para saber o horario específico).
A participación no programa supón a aceptación das condicións deste. Noutro caso
poderá excluírse do programa á persoa participante que incumpra as devanditas
condicións.
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MATERIAL NECESARIO
É necesario que o/a participante en Outono Xove leve o seguinte material: útiles de
aseo, roupa axeitada e cómoda, prendas de abrigo e chuvia, calzado deportivo (forte
e cómodo), mochila e máscaras cirúrxicas ou calquera outra homologada polas
autoridades sanitarias en cantidade suficiente para cubrir a fin de semana.
É importante que a roupa e o calzado sexan axeitados para as actividades do
programa elixido.
En cada programa figuran as indicacións a este respecto, de ser necesarias.

PRAZAS
1.100

O número de prazas dispoñibles en cada unha das opcións e fins de
semana é de 20. A oferta total de prazas ascende a 1.100 nas diferentes
instalacións.
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INSCRIPCIÓNS
A reserva de praza efectuarase unicamente a través do formulario de inscrición que se
poderá cubrir directamente na páxina web xuventude.xunta.es.
As prazas asignaranse por estrita orde de chegada sempre e cando se cumpran os
requisitos. Unha vez esgotadas crearase unha lista de reserva, tamén por orde de

chegada.
No formulario só se poderá elixir unha quenda, se ben no caso de que queden prazas

libres, ofreceráselles aos mozos e mozas que presentaran xa unha solicitude de
participación a posibilidade de inscribirse noutro programa no que haxa vacantes.

PRAZO DE INSCRIPCIÓN
O prazo de inscrición comezará o día 14 de
outubro ás 11.00 horas.
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CONFIRMACIÓN E ADXUDICACIÓN
DAS PRAZAS
As prazas adxudicaranse, como se dixo anteriormente, por rigorosa orde de chegada dos
formularios de inscrición ata esgotar todas as dispoñibles por programa.
A confirmación da praza farase por correo electrónico tras realizar a inscrición.

Unha vez confirmada a praza, o/a participante terá un prazo de 48 horas para remitir
por correo electrónico a fotocopia escaneada do DNI xunto co xustificante do
pagamento, e a copia do Carné xove, a tarxeta de familia numerosa ou o certificado de
familia monoparental, de ser o caso. Esta documentación debe enviarse ao enderezo
de correo electrónico xuventur@xunta.gal , indicando no asunto o programa no que
está inscrito, e suporá a adxudicación da praza.

Avisos:
A ausencia de datos, que estes sexan erróneos, enviar mal a documentación ou non enviala ocasionará a baixa
automática do programa e as prazas quedarán dispoñibles para as persoas en lista de reserva.

Os/as participantes admitidos/as que por calquera causa non poidan finalmente asistir ás actividades,
deberán comunicalo á Dirección Xeral Xuventude, Participación e Voluntariado a través dun correo
electrónico xuventur@xunta.gal cunha antelación mínima de 5 días naturais á data de inicio do programa,
co fin de poder asignar as prazas vacantes aos solicitantes da lista de espera. De non facelo así quedarán
excluídos da participación en sucesivas edicións deste programa e nos demais que poña en marcha a
Dirección Xeral Xuventude, Participación e Voluntariado.
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INSTALACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO
DO PROGRAMA
Empregaranse os albergues xuvenís, así como instalacións similares da Consellería de
Política Social (como a Residencia de Tempo Libre do Carballiño) por tratarse de espazos

máis confortables para esta época do ano. Deste xeito, nesta primeira edición de Outono
Xove contarase con 8 instalacións diferentes. Todas as instalacións ofrecerán un máximo
de 7 quendas entre os meses de outubro e decembro.

Campamento xuvenil A Devesa,
que ten unha parte de albergue
(Ribadeo)

Albergue xuvenil de Gandarío
(Bergondo)

Albergue xuvenil Marina Española
(Sada)

Albergue xuvenil As Sinas
(Vilanova de Arousa)

Albergue xuvenil Benigno Quiroga
(Portomarín)

8

Campamento xuvenil Pontemaril,
que ten unha parte de albergue
(Forcarei)
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Albergue xuvenil Lug II
(Lugo)

Residencia de Tempo libre
(O Carballiño)
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Actividades de fins de semana en albergues xuvenís
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programas
Programa 1: UNHA FINDE DE LENDA
Programa 2: CINE RALLY
Programa 3: A MAR_XUVENTUDE
Programa 4 : CEOS DE MÚSICA E TRADICIÓN
Programa 5: FACENDO CAMIÑO
Programa 6: AVENTURA LUG 2.0
Programa 7: NATUREZARTE
Programa 8: MAR E CULTURA NA MARIÑA
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Actividades de fins de semana en albergues xuvenís
para a mocidade de 14 a 30 anos

Programa 1: UNHA FINDE DE LENDA
ACTIVIDADES

Ruta de sendeirismo Costa doce, xantar-picnic (se o tempo o permite) na praia de Arnela,
ruta en BTT ata o Castelo de Fontán, tiro con arco, escalada e veladas.
DATAS E IDADES

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

do 22 ao 24 de
outubro

do 29 ao 31 de
outubro

do 5 ao 7 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

do 12 ao 14 de
novembro

do 19 ao 21 de
novembro

do 26 ao 28 de
novembro

do 3 ao 5 de
decembro

ALOXAMENTO
HORARIO

Entrada ás 19:00 h do venres e saída
ás 13:30 h do domingo.

Albergue Xuvenil de Gandarío
Cornide, núm. 20
15167 Bergondo (A Coruña)
Como chegar:

PRAZAS

20 en cada quenda.
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Está a 2 km de Sada (A Coruña) na
estrada Sada – Betanzos
Teléfono: 981 791 005
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Programa 2: CINE RALLY
ACTIVIDADES

Obradoiro de cine con toma de contacto cos distintos pasos do proceso de creación
audiovisual; obradoiro de guións e de preprodución: ensaios, vestiario, localizacións,
entrevistas, storytelling; rodaxe dos distintos proxectos e obradoiro de edición, veladas
e xogos.
DATAS E IDADES
Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

do 19 ao 21 de
novembro

do 26 ao 28 de
novembro

do 3 ao 5 de
decembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

do 22 ao 24 de
outubro

do 29 ao 31 de
outubro

do 5 ao 7 de
novembro

do 12 ao 14
de novembro

MATERIAL RECOMENDABLE

Material audiovisual do que se dispoña: cámaras, son, teléfonos móbiles.

HORARIO

ALOXAMENTO

Entrada ás 19:00 h do venres e saída
ás 13:30 h do domingo.

Albergue Xuvenil Marina Española
Lugar Lagoa, 40
15167 Sada (A Coruña)
Como chegar:

PRAZAS

20 en cada quenda.

A 1,5 km de Sada (A Coruña), na
estrada a Betanzos
Teléfono: 981 620 118
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Programa 3: A MAR_XUVENTUDE
ACTIVIDADES

Obradoiro Ecolab I de limpeza de praias e de clasificación do lixo, ecorraid de recollida de
lixo e microplásticos con xps, ecorruta ruta BBT, obradoiro Ecolab II con tiro con arco e
realización dun mural xigante co material recuperado.
DATAS E IDADES

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

do 5 ao 7 de
novembro

do 12 ao 14 de
novembro

do 19 ao 21 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

do 22 ao 24 de
outubro

do 29 ao 31 de
outubro

do 26 ao 28 de
novembro

do 3 ao 5 de
decembro

ALOXAMENTO
HORARIO

Entrada ás 19:00 h do venres e saída
ás 13:30 h do domingo.
PRAZAS

20 en cada quenda.

Albergue Xuvenil As Sinas
Praia das Sinas,
36620. Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Como chegar:

Está situado na ría de Arousa a 4 Km de
Vilagarcía de Arousa, na estrada
Vilagarcía-Cambados.
Autobuses e ferrocarril a Vilagarcía.
Teléfono: 986 554 081
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Programa 4: CEOS DE MÚSICA E TRADICIÓN
ACTIVIDADES

Ruta en BTT por Forcarei, xeocaptura fotográfica, visita a Soutelo de Montes, aula
astronómica con visita ao Observatorio de Forcarei e velada astronómica, obradoiro de
baile tradicional e obradoiro de música e instrumentos tradicionais.
DATAS E IDADES
Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

do 22 ao 24 de
outubro

do 29 ao 31 de
outubro

do 5 ao 7 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

do 12 ao 14 de
novembro

do 19 ao 21 de
novembro

do 26 ao 28 de
novembro

do 3 ao 5 de
decembro

MATERIAL RECOMENDABLE

Roupa deportiva axeitada para a ruta en BTT.
ALOXAMENTO
HORARIO

Entrada ás 19:00 h do venres e saída
ás 13:30 h do domingo.
PRAZAS

20 en cada quenda.

Campamento xuvenil de Pontemaril
36550 Forcarei (Pontevedra)
Como chegar:

Situado a 2 Km de Forcarei, na estrada N541 de Pontevedra-Ourense. Ferrocarril
a Pontevedra.
Teléfono: 986 755 04
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Programa 5: FACENDO CAMIÑO
ACTIVIDADES

Bicicleta de montaña no Camiño de Santiago, Escape Game (xogo de escape), deportes
alternativos, descuberta cultural de Portomarín a través do Camiño de Santiago,
orientación con mapas topográficos, ruta nocturna e observación astronómica,
obradoiros formativos sobre emprendemento xuvenil, asociacionismo e economía social
e circular; espazos creativos e indagativos para desenvolver ideas.
DATAS E IDADES
Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

do 19 ao 21 de
novembro

do 26 ao 28 de
novembro

do 3 ao 5 de
decembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

do 22 ao 24 de
outubro

do 29 ao 31 de
outubro

do 5 ao 7 de
novembro

do 12 ao 14
de novembro

MATERIAL NECESARIO

Cantimplora e casco de bicicleta propio (opcional).
ALOXAMENTO
HORARIO

Entrada ás 19:00 h do venres e saída
ás 13:30 h do domingo.

Albergue Xuvenil Benigno Quiroga
Avenida de Sarria, 20,
27178 Portomarín (Lugo)
Como chegar:

PRAZAS

20 en cada quenda.

Atópase a 30 km de Lugo pola estrada
LU-612 (Lugo-Portomarín). Autobuses
diarios desde Lugo
Teléfono: 982 545 022
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Programa 6: AVENTURA LUG 2.0
ACTIVIDADES

Escape room, viaxe intergaláctica, actividades tecnolóxicas como dron, realidade virtual,
impresión 3d-xeolocalización, estampado en tela; actividades deportivas tales como
escalada en rocódromo, lasertag; actividade educativa-coñecemento con diversos xogos
como petanca, billarda, zancos, etc.
DATAS E IDADES

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

do 5 ao 7 de
novembro

do 12 ao 14 de
novembro

do 19 ao 21 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

do 22 ao 24 de
outubro

do 29 ao 31 de
outubro

do 26 ao 28 de
novembro

HORARIO

Entrada ás 19:00 h do venres e saída
ás 13:30 h do domingo.
PRAZAS

20 en cada quenda.

ALOXAMENTO

Alberge Xuvenil LUG2
Rúa Pintor Corredoira, 4
27002 Lugo
Teléfono: 982 828 496

do 3 ao 5 de
decembro
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Programa 7: NATUREZARTE
ACTIVIDADES

Ruta de rastrexo medioambiental, cultural e de aventura O Carballiño–Virxe da Saleta 15
kms; actividade creativa de body paint; Escape room; concurso musical Xogando coa
música e actividade de cociña.
DATAS E IDADES
Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

Do 29 ao 31 de
outubro

do 5 ao 7 de
novembro

do 12 ao 14 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

do 19 ao 21 de
novembro

do 26 ao 28 de
novembro

do 3 ao 5 de
decembro

MATERIAL NECESARIO

ALOXAMENTO

Calzado resistente á auga para facer
camiñada (botas de montaña),
calzado deportivo (forte e cómodo),
chuvasqueiro ou chaqueta
impermeable.

Residencia de Tempo Libre do Carballiño
Av. do Parque, s/n
32500 O Carballiño, Ourense

HORARIO

Entrada ás 19:00 h do venres e saída
ás 13:30 h do domingo.
PRAZAS

20 en cada quenda.

Como chegar:

Está situada na vila do Carballiño a 29 km de
Ourense. Nun contorno de natureza fronte ao
Parque do Carballiño que atravesa o río
Arenteiro. Chégase dende a AG-53 (Ourense Santiago) ou dende a N-541 (OurensePontevedra).
Teléfono: 988 78 81 11
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Programa 8: MAR E CULTURA NA MARIÑA
ACTIVIDADES

Rutas, descuberta fotográfica, xogos de presentación, Escape room na Devesa, visita
cultural ao Museo de Sargadelos ou Museo do Mar de San Cibrao, ruta polo Paseo dos
Namorados e senda botánica de Sargadelos, descuberta fotográfica en Mondoñedo,
obradoiro de creatividade mariña, gran xogo de taboleiro, observación astronómica e raid
mariñeiro (xeolocalización e orientación na Praia das Catedrais, tiro con arco, slackline,
torre de Froebel, pipelines challenge…
DATAS E IDADES
Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

do 22 ao 24 de
outubro

do 29 ao 31 de
outubro

do 3 ao 5 de
decembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

do 5 ao 7 de
novembro

do 12 ao 14 de
novembro

do 19 ao 21 de
novembro

do 26 ao 28
de novembro

ALOXAMENTO
HORARIO

Entrada ás 19:00 h do venres e saída
ás 13:30 h do domingo.
PRAZAS

20 en cada quenda.

Campamento xuvenil A Devesa
A Rochela, s/n, A Devesa
27700 Ribadeo (Lugo)
Como chegar:

Por estrada: A 11 km de Ribadeo, na estrada
LU-862. Autobuses desde Lugo todos os días.
Por ferrocarril: Estación FEVE en Reinante e
Ribadeo (liña Ferrol - Xixón)
Teléfono: 982 123 300
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