
Obxectivos

Este Curso de especialización pretende ser unha 
oferta formativa actualizada e centrada en aspectos 
teóricos e prácticos, de especial relevancia para os 
profesionais que traballan coa xuventude e que, den-
de unha perspectiva educativa, son susceptibles de 
contribuír e promover a inserción social e laboral des-
te colectivo. En concreto, os obxectivos xerais que se 
abordarán neste curso son os seguintes: 

1. Analizar as claves socioeducativas que definen á 
xuventude na sociedade actual. 

2. Estudar e comparar as políticas dirixidas á 
xuventude a nivel nacional e internacional. 

3. Valorizar o papel da educación non formal na 
formación da xuventude. 

4.  Adquirir habilidades de xestión e optimización 
dos recursos e programas dirixidos á xuventude.

Requisitos de Acceso

•	 Licenciados/as	e	Graduados/as	en	Pedagoxía,	
Psicopedagoxía,	Psicoloxía,	Socioloxía,	Dereito,	
Ciencia	Política	e	da	Administración.

•	 Diplomados/as	e	Graduados/as	en	Educación	
Social,	Traballo	Social,	Mestre.

•	 Profesionais	 da	 administración	 e	 Profesionais	
da educación. Nestes casos débense cumprir 
as condicións ou requisitos para o acceso á 
universidade por calquera dos procedemen-
tos legais establecidos e acreditar experien-
cia profesional relacionada coa temática do  
curso.

Calendario

As sesións presenciais están previstas para os días: 

Días Mes

12-13 xaneiro

19-20 xaneiro

26-27 xaneiro

16-17 febreiro

23-24 febreiro

2-3 marzo

23-24 marzo

6-7 abril

27-28 abril

18-19 maio

1-2 xuño

15-16 xuño

O calendario de sesións presenciais pode sufrir modifica-
cións que serán comunicadas coa suficiente antelación.

Horario

Venres de 16:00 a 21:00 e sábado de 09:00 a 14:00.

Programa

A	análise	sociolóxica	da	xuventude	(1	ECTS)
Xuventude	e	as	relacións	coa	administración	pública	(4	ECTS)
As	Políticas	de	xuventude	(4	ECTS)
A Educación non Formal e a inserción laboral da 
xuventude	(4	ECTS)
A	xuventude	e	os	medios	dixitais	(4	ECTS)
Xuventude	en	risco	(4	ECTS)
A	participación	social	da	xuventude	(4	ECTS)
Deseño,	implementación	e	avaliación	de	programas	 
socioeducativos	dirixidos	á	xuventude	(3	ECTS)
Traballo	Fin	de	Curso	(2	ECTS)
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