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Por segundo ano consecutivo, a Xunta de Galicia pon en marcha unha nova edición deste
programa de educación non formal durante o outono, co fin de ofrecer alternativas de
ocio responsable e seguro á mocidade galega e favorecer a adquisición de competencias
transversais.

Outono Xove ten o obxectivo de proporcionar actividades formativas e de lecer para a
mocidade galega durante as fins de semana dos meses de novembro e decembro en
distintos albergues xuvenís e outras instalacións do territorio galego.

Trátase dunha actuación da Xunta de Galicia co financiamento do Ministerio de
Igualdade, en desenvolvemento do Plan Corresponsables.

O programa Outono Xove 2022 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. 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.

QUEN PODE PARTICIPAR?
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Aloxamento en albergue xuvenil ou residencia de tempo libre (noites de venres e
sábado). A asignación de cuartos será de libre disposición.

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.

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.

O PROGRAMA INCLÚE

PREZO DO PROGRAMA
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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 sobre
a Covid-19, que estará dispoñible na páxina web xuventude.xunta.es e 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.

CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN
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A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado poderá cancelar
calquera dos programas no 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.

Páxina 5
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MATERIAL NECESARIO

PRAZAS

880

É necesario que o/a participante en Outono Xove leve o seguinte material básico:
útiles de aseo, roupa axeitada e cómoda, prendas de abrigo e chuvia, calzado
deportivo (forte e cómodo) e mochila.

É importante que a roupa e o calzado sexan axeitados para as actividades do
programa elixido.

O número de prazas dispoñibles en cada unha das opcións e fins de
semana é de 20. A oferta total de prazas ascende a 880 nas diferentes
instalacións.
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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.

INSCRICIÓNS

PRAZO DE INSCRICIÓN
O prazo de inscrición comezará o día 2 de
novembro ás 10.00 horas.

2 NOV
10:00H
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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.

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 a 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.

A confirmación da praza farase por correo electrónico tras realizar a inscrición.
Cómpre lembrar que non se establece un prazo para este trámite

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 , e no asunto debe indicarse o programa no
que está inscrito. Feito este trámite ao completo, suporá a adxudicación da praza.

mailto:xuventur@xunta.gal
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INSTALACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO
DO PROGRAMA

Empregaranse albergues xuvenís e residencias de tempo libre por tratarse de espazos máis
confortables para esta época do ano. Deste xeito, nesta segunda edición de Outono Xove
contarase con 10 instalacións diferentes. As instalacións ofrecerán unmáximo de 5 quendas
durante os meses de novembro e decembro.

10

Albergue xuvenil Marina Española
(Sada)

Albergue xuvenil Benigno Quiroga
(Portomarín)

Campamento xuvenil A Devesa,
(Ribadeo)

Residencia de Tempo libre de Panxón
(Nigrán)

Albergue xuvenil Area
(Viveiro)

Albergue xuvenil Lug II
(Lugo)

Residencia de Tempo libre do Carballiño
(O Carballiño)

Albergue xuvenil O Corgo
(Muiños)

Albergue xuvenil As Sinas
(Vilanova de Arousa)

Campamento xuvenil Pontemaril,
(Forcarei)
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programas
Programa 1: OBXECTIVO SADA

Programa 2: DESCONECTADOS

Programa 3: NO CORAZÓN DA MARIÑA

Programa 4: AVENTÚRATE PORTOMARÍN

Programa 5: LUGO TECH

Programa 6: AVENTUREZA NO CARBALLIÑO

Programa 7 : DESCUBRINDO O XURÉS

Programa 8: ARTE URBANA

Programa 9: O NAUFRAXIO

Programa 10: UNHA FINDE CON AROMA A NATUREZA
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Programa 1: OBXECTIVO SADA

Obradoiro fotográfico, xincana de fotografía paisaxística na ruta da Costa Doce,
fotografía arquitectónica e uso de drons, procesamento e tratamento dixital das imaxes
e exposición final.

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

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

Como chegar:

A 1,5 km de Sada (A Coruña), na
estrada a Betanzos

Teléfono: 981 620 118

20 en cada quenda.

ACTIVIDADES

DATAS E IDADES

HORARIO
ALOXAMENTO

PRAZAS

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

Do 11 ao 13 de
novembro

Do 18 ao 20 de
novembro

Do 25 ao 27 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

Do 2 ao 4 de
decembro

Do 9 ao 11 de
decembro



Programa 2: DESCONECTADOS

Ecorraid con xps, ruta marítima en caiac, recollida selectiva de plásticos e microplásticos,
actividades de relaxación, team building (dinámicas de actividades grupais colaborativas),
veladas.

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

Do 11 ao 13 de
novembro

Do 18 ao 20 de
novembro

Do 25 ao 27 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

Do 2 ao 4 de
decembro

Do 9 ao 11 de
decembro

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

20 en cada quenda.

ACTIVIDADES

DATAS E IDADES

HORARIO

PRAZAS

Albergue Xuvenil Area
Praia de Area, 27850 Viveiro (Lugo)

Como chegar:

Por estrada: A 5 Km de Viveiro na estrada
LU-862. Autobuses de Lugo a Viveiro todos
os días.
Por ferrocarril: Estación FEVE en Viveiro (liña
Ferrol-Xixón).

Teléfono: 982 560 851

ALOXAMENTO



Programa 3: NO CORAZÓN DA MARIÑA

Espeleoturismo na Cova do Rei Cintolo, ruta de interpretación ambiental polas “Terras
do Rei Cintolo”, visita a San Cibrao e ao seu Museo do Mar, xogo “O Gran Reto”,
observación astronómica (segundo as condicións meteorolóxicas), fotoxeolocalización na
Praia das Catedrais, dinámicas de team building e veladas.

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

20 en cada quenda.

ACTIVIDADES

DATAS E IDADES

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

Do 11 ao 13 de
novembro

Do 18 ao 20 de
novembro

Do 25 ao 27 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

Do 2 ao 4 de
decembro

Do 9 ao 11 de
decembro

HORARIO

PRAZAS

Campamento xuvenil A Devesa
A Rochela, s/n, 27700 A Devesa, 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

ALOXAMENTO



Programa 4: AVENTÚRATE PORTOMARÍN

Ruta en bicicleta de montaña, obradoiro “O meu futuro no rural”, laser tag, xogos de circo
e cooperativos, obradoiro de orientación, descuberta cultural de Portomarín e ruta de
orientación nocturna.

ACTIVIDADES

DATAS E IDADES

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

Do 11 ao 13 de
novembro

Do 18 ao 20 de
novembro

Do 25 ao 27 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

Do 2 ao 4 de
decembro

Do 9 ao 11 de
decembro

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

20 en cada quenda.

HORARIO

PRAZAS

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

Como chegar:

Atópase a 30 km de Lugo pola estrada LU-612
(Lugo-Portomarín). Autobuses diarios desde
Lugo

Teléfono: 982 545 022

ALOXAMENTO



Programa 5: LUGO TECH

Actividades tecnolóxicas: dron, realidade virtual, impresión 3D, xeolocalización,
estampado en tea. Escalada en rochódromo, birlos, petanca, billarda, recollida de
espigas, zancos, veladas.

ACTIVIDADES

DATAS E IDADES

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

Do 11 ao 13 de
novembro

Do 18 ao 20 de
novembro

Do 25 ao 27 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

Do 2 ao 4 de
decembro

Do 9 ao 11 de
decembro

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

20 en cada quenda.

HORARIO

PRAZAS

Alberge Xuvenil LUG2 (Lugo)
Rúa Pintor Corredoira, 4
27002 Lugo

Teléfono: 982 828 496

ALOXAMENTO



Programa 6: AVENTUREZA
NO CARBALLIÑO

Ruta/rastrexo cultural e de aventura, xogos populares, xogo de escape no Carballiño, laser
tag, tiro con arco.

ACTIVIDADES

DATAS E IDADES

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

Do 25 ao 27 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

Do 2 ao 4 de
decembro

Do 9 ao 11 de
decembro

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

20 en cada quenda.

HORARIO

PRAZAS

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

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
(Ourense-Pontevedra).

Teléfono: 988 78 81 11

ALOXAMENTO



Programa 7 : DESCUBRINDO O XURÉS

Ruta megalítica en Maus de Salas e visita ao Foxo do Lobo, obradoiro ambiental e de
refugallo, actividades de identificación de rastros e sinais de fauna, xeolocalización e
actividades de lecer relacionadas coa contorna natural e paisaxística do Parque Natural
Baixa Limia e Serra do Xurés.

ACTIVIDADES

DATAS E IDADES

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

20 en cada quenda.

HORARIO ALOXAMENTO

PRAZAS

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

Do 11 ao 13 de
novembro

Do 18 ao 20 de
novembro

Do 25 ao 27 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

Do 2 ao 4 de
decembro

Do 9 ao 11 de
decembro

Complexo turístico-deportivo O Corgo
Estrada do Poldrado, s/n, 32880 Muíños,
Ourense

Como chegar:

Por Ourense A52 desvío dirección Celanova
AG31 - Bande- Muíños OU 1201
Por Verín A52 desvío Xinzo de Limia OU -301 ata
Ponte Linares desvío dirección Muíños OU-302

Teléfono: 988 40 60 75



Programa 8: ARTE URBANA

Obradoiro de banda deseñada cos ilustradores Brais Ferro e Manel Craneo, obradoiro de
arte urbana coa muralista Yanina Torres, obradoiro de customización a cargo de
Captchar 329, xeolocalización e veladas.

ACTIVIDADES

DATAS E IDADES

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

Do 11 ao 13 de
novembro

Do 18 ao 20 de
novembro

Do 25 ao 27
de novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

Do 2 ao 4 de
decembro

Do 9 ao 11 de
decembro

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

20 en cada quenda.

HORARIO

PRAZAS

Campamento xuvenil de Pontemaril
36550 Forcarei (Pontevedra)

Como chegar:

Situado a 2 Km de Forcarei, na estrada N-541 de
Pontevedra-Ourense. Ferrocarril a Pontevedra.

Teléfono: 986 755 045

ALOXAMENTO



Programa 9: O NAUFRAXIO

Os náufragos dun barco de pesca transoceánico terán que ir superando diferentes probas
para sobrevivir, aprendendo e desfrutando no medio natural con actividades como o xogo
de escape, obradoiro de técnicas de supervivencia, obradoiro con drons de rescate, tiro
con arco e xincana nocturna.

ACTIVIDADES

DATAS E IDADES

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

20 en cada quenda.

HORARIO ALOXAMENTO

PRAZAS

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

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos

Do 11 ao 13 de
novembro

Do 18 ao 20 de
novembro

Do 25 ao 27 de
novembro

Quendas para mozos/as
de 18 a 30 anos

Do 2 ao 4 de
decembro

Do 9 ao 11 de
decembro



Programa 10: UNHA FINDE
CON AROMA A NATUREZA

Sendeirismo e observatorio de aves, obradoiro de limpeza de praias, clasificación e
realización de mural con material de refugallo, circuíto multiaventura con carreiras de
orientación, tiro con arco, xincanas deportivas, veladas.

ACTIVIDADES

DATAS E IDADES

Quendas para mozos/as
de 14 a 17 anos Do 11 ao 13 de novembro

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

20 en cada quenda.

HORARIO

PRAZAS

Residencia de Tempo Libre de Panxón
Rúa Cansadoura, 2, Panxón, Nigrán

Como chegar:

Pola estrada de Vigo a Baiona PO-325 ou PO-552,
dirección praia de Patos (Panxón)

Teléfono: 886 120 394

ALOXAMENTO




