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1. INTRODUCIÓN

A Xunta de Galicia mantén o seu compromiso coa mocidade galega a
través da posta en marcha do Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 20142016. Horizonte 2020. “Xuventude 2016”, un documento que non nace como
unha proposta illada, senón que é a continuación das políticas públicas en
materia de xuventude desenvolvidas pola Xunta de Galicia.
Unha vez esgotado o período de vixencia do III Plan Xuventude 2013: unha
estratexia para a mocidade galega, é necesario consolidar os logros obtidos e dar
continuidade ao afán de fomentar o potencial dos mozos e mozas de Galicia
establecendo un novo marco de actuación plurianual. A experiencia adquirida a
partir da observación dos resultados do anterior plan, serve como punto de
partida para aplicar melloras á hora de elaborar, tras a aprobación da Lei
6/2012, do 19 de xuño, este novo Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia,
coa premisa principal de investir na mocidade galega. Garántese a
participación dos mozos e mozas na vida política, económica, social e cultural
da nosa comunidade de xeito estruturado a través de accións que valoren e
consoliden o seu protagonismo.
O novo marco normativo no ámbito da xuventude, a Lei 6/2012, do 19 de
xuño de xuventude de Galicia, regula o Plan estratéxico de xuventude de
Galicia, como instrumento que establecerá o marco de actuación plurianual nas
políticas de xuventude, fixando os obxectivos estratéxicos que se deben
cumprir durante a súa vixencia, así como os obxectivos operativos que cómpre
acadar anualmente. Di a Lei no mesmo artigo 4, que o Plan estratéxico de
xuventude de Galicia será o principal instrumento para acadar a
transversalidade en materia de xuventude co resto de consellarías da Xunta de
Galicia, así como a coordinación coas diferentes administracións públicas que
incidan no seu ámbito de aplicación.
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Se trata pois dun documento aberto, que aposta pola transversalidade e
integración, onde, de maneira coordinada e interdepartamental co resto de
consellarías, se plantexan as accións a realizar para acadar unha mocidade
comprometida, participativa, motivada e con oportunidades en todas as facetas
da vida.
Para acadar esta transversalidade e coordinación, a Lei crea tamén o
Comité Galego de Políticas de Xuventude, como órgano colexiado de
coordinación interdepartamental e insterinstitucional adscrito á consellaría
competente en materia de xuventude. A súa misión é a de establecer as bases
que vertebren o Plan estratéxico de xuventude de Galicia, de xeito que se
acade a transversalidade e coordinación coas distintas consellarías da Xunta de
Galicia nas políticas públicas en materia de mocidade.
Este Comité, logo das designacións oportunas, componse dos seguintes
membros:

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA

Persoa titular da Presidencia da Xunta de

Galicia
Persoa titular da consellería competente en

materia de xuventude.
Funcionario ou funcionaria con nivel orgánico

SECRETARÍA

de subdirector/a xeral adscrito ao órgano
directivo competente en materia de xuventude.
Consellarías

da

Xunta

de

Galicia,

nos

seguintes termos:
1ª Os ou as titulares das secretarías xerais
dependentes da Presidencia da Xunta de
VOGALÍAS

Galicia.
2ª O órgano directivo competente en materia
de xuventude.
3ª Tres representantes, con nivel orgánico
de secretario ou secretaría xeral técnico
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ou director ou directora xeral de cada

unha das consellerías da Xunta de
Galicia, designados pola persoa titular da
consellería respectiva.
Un ou unha representante da Federación

Galega de Municipios e Provincias.
Un ou unha representante do Consello Asesor

e Consultivo de Xuventude de Galicia.

O Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-2016. Horizonte 2020.
“Xuventude 2016” é tamén un documento flexible. Somos conscientes e
sensibles ás dificultades e novos retos cos que se atopa a mocidade galega, polo
que entendemos que a realización das diferentes actuacións pode sufrir
modificacións ou variacións co fin de axustarse ás necesidades e/ou
prioridades existentes en cada momento e asegurar a súa efectividade a prol da
mocidade.
A efectos cuantitativos, como destinatarias deste Plan, e en coherencia co
establecido no artigo 2 da Lei 6/2012, do 19 de xuño, consideramos persoas
novas as que teñen idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos, ambos
inclusive, residentes na Comunidade Autónoma galega. Dito colectivo, ao que
o documento vai destinado, confórmano 448 339 (datos 2013 IGE-INE) mozos
e mozas. Esta consideración é conceptualmente relativa dada a enorme
variedade de perfís, situacións e requirimentos que precisa a mocidade ao
longo desta etapa da vida, un ciclo vital de preparación para o mundo adulto
que resulta tan rico en produción social e en referentes sociais, culturais e
políticos. Temos en conta na elaboración deste Plan Estratéxico de
Xuventude de Galicia, en consecuencia, tanto as especificidades que
diferencian entre si aos mozos e mozas, como as circunstancias comúns ás que
se enfrontan nesa evolución cara á idade adulta. Aplicamos tamén, neste senso,
o principio básico de igualdade que garanta a non discriminación por razón de
idade, sexo ou calquera outro signo diferencial.
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O feito de delimitar a franxa de idade anteriormente citada, aspecto xa
considerado no III Plan: Xuventude 2013: unha estratexia para a mocidade galega,
ten moito que ver coa evolución do modelo social, a educación, a situación do
mercado laboral e o atraso na emancipación. Nestas circunstancias, os nosos
mozos e mozas, xerme do futuro de Galicia, precisan dunha planificación
continuada que propicie condicións que faciliten o desenvolvemento da
aprendizaxe, oportunidade e experiencia necesarias para xogar un papel activo
na sociedade que virá.
O Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-2016. Horizonte 2020.
“Xuventude 2016” abrangue, polo seu carácter transversal e integrador, un
sistema de elaboración coordinado, que se basea na análise e a diagnose, e fixa
as principais liñas de actuación en base a:
•

Os obxectivos marcados na estratexia Europa 2020:
-

Reducir o abandono escolar prematuro ao 10% e elevar a porcentaxe
de mozos e mozas con titulación de grao superior ou equivalente ao
40%.

-

Aumentar a taxa de emprego dos 20 aos 64 anos ata o 75%, sendo
primordial reducir o alto nivel de desemprego xuvenil.

•

A información recadada a través do Comité Galego de Políticas de Xuventude
das medidas destinadas para a mocidade.
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2. MARCO NORMATIVO

As políticas en materia de xuventude veñen inspiradas por un marco
integral normativo nos ámbitos autonómico, estatal e europeo, que se expón a
continuación:

ÁMBITO AUTONÓMICO

O actual marco normativo a nivel autonómico no ámbito da xuventude está
constituído pola que foi a primeira Lei de xuventude da historia da autonomía
galega, a Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia.
Precisamente este novo texto legal, trata de reforzar a transversalidade e a
coordinación das políticas públicas en materia de xuventude, creando o
instrumento do Plan estratéxico de xuventude de Galicia ao servizo destes
fins, e en conexión directa co novo órgano, Comité Galego de Políticas de
Xuventude.
No preámbulo da Lei se considera a este instrumento de planificación
plurianual, como un elemento de grande importancia para a toma de decisións
a medio prazo, regulándose logo no Título I a Planificación en materia de
xuventude, e concretamente no Capítulo I o Plan Estratéxico de Xuventude de
Galicia e no Capítulo II, os sectores básicos de transversalidade, que van
coincidir cos eixos nos que se estruturará o Plan.
Destacar tamén que a nova Lei de xuventude ven a dotar dun novo marco
ao movemento participativo xuvenil coa creación do Consello Asesor e
Consultivo de Galicia, ao que crea como órgano colexiado de participación,
representación e consulta das políticas públicas da Xunta de Galicia en materia
de xuventude. Os seus fins aparecen regulados no artigo 52, e como novidade
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neste ámbito sinalar que se favorece o acceso a este órgano por parte das
distintas entidades de participación xuvenil, á vez que se garante unha
representación de voto mínima para as asociacións xuvenís de ámbito
autonómico e os consellos locais de xuventude, facilitando e promovendo a
creación destes últimos.
A normativa galega no ámbito da xuventude se completa co Decreto
50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente
en materia de xuventude, así como o decreto 58/2012 para a súa adaptación á
Directiva de servizos, que, tal e como establece a disposición derrogatoria
única da Lei de Xuventude de Galicia, continuarán sendo de aplicación en
tanto non entre en vigor a normativa de desenvolvemento da Lei e en todo en
canto non se opoña ao establecido na mesma.
Así, nesta última norma seguen regulándose a día de hoxe:
-

Título I: Condicións técnicas das instalacións xuvenís.

-

Título II: Actividades de aire libre destinadas á mocidade.

-

Título III: Regulación dos programas de formación a impartir nas
escolas de tempo libre.

-

Título IV: Censo de entidades xuvenís

-

Título VI: Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil

Entrou en vigor tamén a nova Lei 10/2011, do 28 de novembro, de Acción
Voluntaria, que ten por obxecto ordenar e fomentar a participación solidaria e
altruísta da cidadanía nas actividades de acción voluntaria organizadas por
entidades de acción voluntaria ou directamente pola Administración
autonómica ou pola Administración local para o desenvolvemento de
programas concretos; así como regular as relacións que se poidan establecer
entre as persoas voluntarias, as entidades de acción voluntaria e as persoas
destinatarias da acción voluntaria e as administracións públicas de Galicia.
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Norma que tamén cobra importancia no ámbito da xuventude en canto son
moitas as persoas mozas que levan a cabo actividades de voluntariado e
participan en programas de solidariedade, como unha mostra máis dos valores
da xuventude galega.

ÁMBITO ESTATAL

O artigo 9.2. da Constitución Española encomenda aos poderes públicos a
promoción das condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e
dos grupos nos que se integra sexan reais e efectivas, eliminando os obstáculos
que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitando a participación de toda a
cidadanía na vida política, económica, cultural e social. Por outra banda, o
artigo 48 encoméndalles aos mesmos poderes públicos a promoción das
condicións para a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento
político, social, económico e cultural.
Dentro da lexislación estatal, consideramos os seguintes:
•

Lei 18/1983, do 16 de novembro, que crea o organismo autónomo

Consejo de la Juventud de España, co fin de ofrecer unha canle de libre
adhesión para fomentar o asociacionismo xuvenil e propiciar a participación da
xuventude no desenvolvemento político, social, económico e cultural de
España.
•

Real Decreto 486/2005, do 4 de maio, que aproba o estatuto do

organismo autónomo Instituto de la Juventud de España (INJUVE), con
similares principios xerais de actuación:
- promover a igualdade de oportunidades entre a xuventude
- propiciar a participación libre e eficaz da xuventude no
desenvolvemento político, social, económico e cultural.
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- impulsar a colaboración cos restantes departamentos ministeriais e as
demais administracións públicas, con competencias que incidan sobre a
xuventude.
•

Resolución de 4 de xullo de 2012, de la Subsecretaría, pola que se actualiza a

Carta de servizos do Instituto de la Juventud e Resolución de 29 de xullo de 2011, da
Subsecretaría pola que se aproba a Carta de Servizos do Instituto de la Juventud, en
cumprimento das disposicións contidas no Real Decreto 951/2005, de 9 de
xullo.
A carta de servizos do Instituto de la Juventud de España establece os
seguintes servizos:
1. Cooperación Internacional, a través do programa “Juventud en
Acción”, a cooperación multilateral, campos de traballo do Servizo
Voluntariado Internacional e promoción da mobilidade xuvenil (carnés
para mozos/as).
2. Promoción do Asociacionismo Xuvenil, a través das subvencións do
Réxime Xeral do Injuve, subvencións a cargo á asignación tributaria do
IRPF, información e asesoramento técnico a asociacións xuvenís e
colaboración e apoio ao Consello da Xuventude de España.
3. Observatorio da Xuventude en España, o cal dedicase a realización de
estudos e investigacións, estatísticas sobre mocidade, sóndeos de
opinión, revista de estudos “De Xuventude”, mozos/as nos medios de
comunicación, bases de datos de documentación, produtos documentais
e biblioteca da mocidade.
4. Emancipación (emprego e vivenda), a través das bolsas de Vivenda
xoven en aluguer, oficinas emancipación xoven (en colaboración coas
comunidades

autónomas),

información

sobre

axudas

ao

emprendemento, apoio á elaboración do plan de empresa e
microcréditos para a mocidade desfavorecida.
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5. Información Xuvenil, constituída pola Rede de servizos de información
xuvenil, difusión de información para a mocidade, formación de
informadores e cooperación europea en materia de información xuvenil.
6. Premios Injuve para a Creación Xoven, a través da convocatoria anual
de Premios nas modalidades de: Artes Visuais, Cómic e Ilustración,
Deseño,

Interpretación

Musical,

Composición

de

Música

Contemporánea, Textos teatrais “Marqués de Bradomín”, Narrativa,
Poesía e Propostas Escénicas.
7. Formación, a través do Certame “Xóvenes Investigadores” e diálogos e
encontros para mozos/as.
8. Centro Eurolatinoamericano de Xuventude (CEULAJ), centro situado
en Mollina (Málaga) para a realización de actividades de formación e
intercambio de experiencias tanto no ámbito nacional como
internacional.
9. Actividade editorial e divulgativa, conleva a realización de estudos,
informes e catálogos, revistas, guías e folletos e promoción externa.
Como consecuencia da crise que dende o 2008 afecta a España e outros
países europeos, o 24 de xuño de 2009 o Pleno do Senado crea unha Comisión
de Estudo para a elaboración do Libro Branco da xuventude en España co
horizonte do ano 2020, que culmina o 27 de abril de 2011 coa aprobación do
Informe final.
No Libro Branco Xuventude en España 2020 establécense as seguintes
liñas básicas de cambio e transformación, as que terá que dar resposta:
a) A modificación que supón a incorporación das tecnoloxías da
información e a comunicación no entorno inmediato, así como no
desenvolvemento económico, o emprego, a autonomía e a identidade
persoal.
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b) A transformación nas formas de participación social e política, que
poden conlevar unhas actitudes mais activas e democráticas ou, pola
contra, unhas actitudes mais pasivas e xerárquicas.
c) O aumento das dificultades para acadar unha emancipación persoal.
d) A necesidade de cambios no sistema educativo para adaptarse ás
necesidades económicas, sociais e culturais.
e) O aumento das diferenzas sociais, a fragmentación social e a
heteroxeneidade cultural.
f) Os cambios que se producen nas relacións de xénero e as estruturas
familiares.
g) A necesidade de que as políticas de xuventude ocupen un lugar central,
conceptualizandose de forma clara, visible, estable, con recursos
suficientes e adecuados, persoal cualificado e dotándose dun carácter
universal.
Para elo, establécense as seguintes liñas de traballo.
-

A transición cara a vida adulta: educación, formación, emprego e
vivenda.

-

As condicións de vida das persoas mozas: saúde, mobilidade e
outros aspectos dos estilos de vida xuvenís.

-

O compromiso social: participación, voluntariado e cooperación.

-

Compartindo valores: inclusión, igualdade e non discriminación.

-

Valores, identidades e proxectos de vida.

En marzo do 2013 preséntase unha Estratexia de Emprendemento e
Emprego Xove 2013-2016 como medida de desenvolvemento do proxecto de
Garantía Social aprobado pola Unión Europea en febreiro de 2013.
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Esta estratexia recolle 100 medidas dirixidas a reducir o desemprego
xuvenil, a través da educación, a formación, o coñecemento de idiomas, as
novas tecnoloxías, o fomento do emprendemento e a mellora da
intermediación para facilitar o acceso a un posto de traballo. Para elo,
establécense 15 medidas prioritarias, a levar a cabo a curto prazo e 85 medidas
para poñer en marcha a medio-longo prazo.
15 medidas prioritarias:
1. Estender os programas formativos dirixidos a obtención de certificados
de profesionalidade e con compromiso de contratación.
2. Desenvolvemento de estímulos para obter o título de Educación
Secundaria Obrigatoria.
3. Tarifa plana para mozos/as emprendedores/as (establecemento dunha
cota mínima de 50€ durante seis meses para as novas altas de mozos/as
autónomos/as á Seguridade Social).
4. Compatibilización durante nove meses da prestación por desemprego
co inicio dunha actividade por conta propia.
5. Ampliación das posibilidades de aplicación da capitalización por
desemprego.
6. Mellora da financiamento para as persoas autónomas e os
emprendedoras.
7. Reanudación do cobro da prestación por desemprego tras realizar unha
actividade por conta propia.
8. Creación de oficinas de referencia nos Servizos Públicos de Emprego
especializadas no asesoramento da persoa emprendedora.
9. Contrato “XERACIÓNS”, cuio obxectivo é facilitar a incorporación da
experiencia dos/as mozos/as autónomos aos proxectos.
10. Fomento da Economía Social e do emprendemento colectivo.
11. Canalizar e sistematizar un “PORTAL ÚNICO DE EMPREGO”.
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12. Contratación con “VINCULACIÓN FORMATIVA” (posibilidade de
compatibilizar emprego a media xornada con formación).
13. Micropyme e autónomo, redución do 100% das cotas á Seguridade
Social durante un ano de persoas autónomas e empresas de ata 9
traballadores que contraten de forma indefinida a mozos/as.
14. “PRIMEIRO EMPREGO” mozo, destinado a que os/as mozos/as
podan ter a súa primeira experiencia profesional.
15. Contrato en “PRÁCTICAS”.
85 medidas de medio-longo prazo: As medidas agrúpanse as seguintes
temáticas
•

Medidas relacionadas coa educación e formación, para favorecer a
permanencia no sistema educativo, recoñecendo o valor da formación
profesional e permitir a adquisición de competencias de utilidade para o
emprego o para que a mocidade continúe a súa formación.

•

Actuacións para mellorar a capacidade e a empregabilidade da
mocidade entre as que se atopan a incorporación nos medios
audiovisuais de programación en versión orixinal nos idiomas mais
demandados e o emprego de ferramentas de formación avanzadas de
base tecnolóxica.

•

Medidas para fomentar o emprendemento e o autoemprego entre as
que se atopa o estudo do impacto das cargas administrativas que
asumen os traballadores autónomos co obxectivo de reducilas ao
mínimo posible e a potenciación dos viveiros de empresas e espazos de
co-working.

•

Accións para mellorar a orientación, o acompañamento e a información
á que teñen acceso á hora de buscar un emprego: observatorios
ocupacionais, guía práctica do emprendedor ou modernización dos
servizos públicos de emprego.
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•

Outras medidas para incentivar a contratación e posibilitar a
compatibilidade entre emprego e formación e garantir a igualdade de
oportunidades: implantación de horarios flexibles para facilitar a
conciliación, impulso do teletraballo e orientar os recursos do Fondo
Social Europeo e do Fondo Europeo de Adaptación á Globalización á
inserción laboral de colectivos de maiores dificultades.

Á hora de deseñar cada unha das medidas tívose en conta as características
e necesidades dos diferentes colectivos de mozos/as cos que nos podemos
atopar: mozos/as sen experiencia laboral, mozos/as sen formación, mozos/as
parados de longa duración, mozos/as cualificados, mozos/as con prestacións
por desemprego, ou para a mocidade, en xeral, que se atopa inscrita nos
servizos públicos de emprego.

ÁMBITO EUROPEO

As bases para a elaboración deste Plan Estratéxico de Xuventude, ademais
de enmarcarse na normativa autonómica e nacional e de camiñar en
consonancia coa planificación e programática que desde estes ámbitos está
proxectada, ten en conta tamén a visión e as pautas a nivel europeo que sobre
os problemas da xuventude e os enfoques para superalos se plantexan.
No ano 2010 conclúe a vixencia da Estratexia de Lisboa e nace unha nova
Estratexia Europa 2020, onde se determina o coñecemento e a innovación, a
sostenibilidade e a cohesión social e territorio como tres prioridades para
consolidar o crecemento económico.
A Estratexia da UE para a Xuventude (2010 – 2018), que entrou en vigor
tras a presidencia europea do trío España – Bélxica – Hungría, foi aprobada no
Tratado de Lisboa, que establece os seguintes artigos en materia de
xuventude:
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- artigo 47: facilitar, no marco dun programa común, o intercambio de
persoas traballadoras mozas.
- artigo 165: favorecer o incremento dos intercambios de mozos e mozas e
de animadores/as socieducativos/as, e fomentar a participación da xuventude
na vida democrática de Europa, así como desenvolver a dimensión europea do
deporte, especialmente a da mocidade.
- artigo 166: facilitar o acceso á formación profesional e favorecer a
mobilidade dos educadores e das persoas en formación, especialmente da
xuventude.
- artigo 214: crear un Corpo Voluntario Europeo de Axuda Humanitaria a
fin de establecer un marco para que a mocidade europea poida aportar
contribucións comúns ás accións de Axuda Humanitaria da UE.

Este Marco Renovado da Xuventude 2010 – 2018 establece dúas dimensións
xerais:
- empregabilidade: crear máis oportunidades e en condicións de igualdade
para toda a xuventude na educación e no mercado de traballo.
- participación: promover a cidadanía activa, a inclusión social e a
solidariedade da mocidade.
Propón como principais ámbitos de actuación nos que se deben levar a
cabo as pertinentes accións: educación e formación, emprego e espírito
emprendedor, saúde e benestar, participación, actividades de voluntariado,
inclusión social, a xuventude e o mundo, e creatividade e cultura. Estes
ámbitos son referencia á hora de estruturar o noso Plan nos 11 eixes de acción
que o vertebran.
A

Estratexia

Europa

2020

–

Xuventude

en

movemento

enfócase

principalmente á redución do abandono escolar e ao incremento da taxa de
emprego, propoñendo actuacións concretas, baseadas en tres aspectos
principais:
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- Educación e formación de calidade:
•

Aprendizaxe permanente: Co fin de reducir o abandono escolar
establécense dúas liñas de actuación, por un lado, dar un impulso a
educación e formación profesional como medio para adaptarse ás
exixencias do mercado laboral e por outro lado, facilitar a
reincorporación á aprendizaxe a través de ensinanzas non formais e
informais.

•

Ensinanzas superiores: Faise necesario unha modernización do sector
da ensinanza superior, de ai a importancia de crear ferramentas que
faciliten o coñecemento por parte do/a estudante dos resultados
obtidos con anterioridade nun determinado ámbito da educación
superior, así como o desenvolvemento de mecanismos que permitan
vincular a educación coa investigación e a innovación.

- Integración efectiva no mercado laboral: Creación de mecanismos de
apoio na transición entre a educación e o traballo a través de medidas activas
no mercado laboral e/ou medidas sociais. Así como, a adopción de medidas
incentivadoras para que o tecido empresarial contrate a principiantes. Sen
esquecernos das oportunidades que o traballo por conta propia ofrece para
reducir o desemprego xuvenil, polo que é fundamental que dende o sistema
educativo se fomente o espírito e mentalidade empresarial e a mocidade conte
con oportunidades e apoios á hora de por en marcha a súa idea empresarial.
- Mobilidade: A mobilidade vai permitir que os/as mozos/as adquiran
novas competencias profesionais e mellorar, así, a súa empregabilidade. Para
elo:
•

Crease un sitio web “Juventud en Movimiento” para informar sobre
as oportunidades de aprendizaxe e mobilidade na Unión Europea.

•

Proposta dun proxecto de Recomendación no que se abordan os
obstáculos para a mobilidade na formación.
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•

Desenvolvemento dunha tarxeta de “Xuventude en Movemento”
para facilitar o proceso de integración dos/as estudantes en
mobilidade no estranxeiro.

•

Desenvolvemento no 2012 nun Pasaporte Europeo de Capacidades
baseado en Europass

para facilitar o recoñecemento das

competencias adquiridas en toda a Unión Europea ao marxe do
sistema de ensinanza formal polos/as mozos europeos.
•

A posta en marcha dun proxecto piloto “O teu primeiro traballo
Eures”, para estudar novos mecanismos de axuda a mocidade a
encontrar emprego en calquera punto da UE.

•

Un “Monitor Europeo de Ofertas de Emprego” que identifique
postos dispoñibles asociados as competencias necesarias.

No marco da Estratexia Europea 2020 e da iniciativa “Xuventude en
Movemento”, a Comisión Europea en decembro de 2012 fai unha serie de
recomendación para o establecemento da Garantía Xuvenil, a de paliar os
efectos do desemprego xuvenil e a inactividade da mocidade europea:
o

Medidas relacionadas co asociacionismo: Garantir que a mocidade estea
informada dos servizos e os apoios dispoñibles e reciba unha boa oferta
de emprego, educación continua, formación de aprendiz ou período de
prácticas. Así como, potenciar a participación de asociacións,
organización e axentes sociais no deseño e aplicación do sistema de
Garantía Xuvenil, adaptando os servizos ás necesidades das persoas
beneficiarias.

o

Medidas de intervención e activación tempera: Deseñar estratexias eficaces
para chegar á mocidade, ofrecendo un mellor apoio á mocidade e
asegurando unha coordinación entre os diferentes organismos e
entidades implicadas na xestión de sistemas de Garantía Xuvenil. Así
como, permitir aos servizos de emprego ofrecer unha orientación
personalizada e plans de actuación individuais.
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o

Medidas de apoio para a integración no mercado de traballo:
-

Mellora de aptitudes:
•

Ofrecer alternativas para a reincorporación á educación e a
formación de mozos/as que abandonaron prematuramente os
seus estudos.

•

Mellorar as aptitudes e as competencias en novas tecnoloxías.

•

Promover a orientación sobre emprendemento e traballo por
conta propia dende o eido educativo.

-

Mercado laboral:
•

Reducir os custes laborais non salariais.

•

Emprego de subvencións salariais e contratacións específicas
que

animen

ás

persoas

empregadoras

a

crear

novas

oportunidades para a mocidade.
•

Promover a mobilidade da man de obra dando a coñecer aos/ás
mozos/as ofertas de traballo, períodos de prácticas ou
formación de aprendices noutras zonas, rexións e/ou países.

•

Por a disposición da mocidades servizos e apoio a creación de
empresas.

o

Medidas a cerca dos Fondos Estruturais da UE: Priorizar as necesidades á
hora de asignar os recursos, tendo en conta os obxectivos específicos
que garden relación coa implementación dos sistema de Garantía
Xuvenil, en particular as e non reciben formación.

Así mesmo, se establecen mecanismos de seguimento, avaliación e
control das accións programadas dentro do sistema de Garantía Xuvenil.
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3. MOCIDADE EN NÚMEROS

DATOS XERAIS

Galicia conta con 448 339 mozos e mozas con idades comprendidas entre
os 14 e 30 anos, o que representa o 16,21 % da poboación en Galicia.
Homes

Mulleres

220.186
228.153

448 339 mozos e mozas
16,21 %
Gráfico 1: Número de mozos/as.
Fonte: IGE-INE (2013).

Distribución por provincias
A poboación moza en Galicia distribuíuse da seguinte maneira tendo en
conta a provincia na que vive. Así na provincia da Coruña é onde mais mozos e
mozas viven representando o 40,47% do total da poboación moza en Galicia,
seguido da provincia de Pontevedra co 36,65% da xente moza e Lugo e
Ourense teñen respectivamente un 11,87% e 11,02%..
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Gráfico 2: Distribución da poboación moza por provincias.
Fonte: IGE-INE (2013).

En comparación a poboación maior de 65 anos, observamos que hai un
envellecemento da poboación xa que esta representa o 23,14 % da poboación
de Galicia, con case sete puntos por riba da poboación moza.
Por outra banda, se analizamos a porcentaxe de xente moza que hai en
cada provincia en relación a poboación total de cada unha delas, observamos
que a provincia que conta cun maior número de mozos e mozas é Pontevedra
con algo mais do 17% da poboación, seguido da provincia de A Coruña onde a
mocidade representa o 15,94% da poboación. Mentres que as provincias de
Lugo e Ourense sitúanse ao outro extremo co 15,38% e o 15,12%
respectivamente.
15,94%

17,20%

15,38%

15,12%
A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Gráfico 3: Distribución da poboación moza en relación á poboación total de cada
provincia. Fonte: IGE-INE (2013)
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Proxección da poboación
Se temos en conta o período de vixencia do Plan (2014-2016) observamos
que a proxección de poboación moza diminúe ata acadar 405 476 mozos e
mozas no 2016, o que representa o 14,89 % da poboación en Galicia. Polo que,
en tres anos a poboación moza diminúe case un punto por cento en relación a
poboación total.
Por outra banda, a poboación maior de 65 anos aumenta ata os 659 156
representando o 24,21 % da poboación galega, acadando case nove puntos por
cento por riba da poboación moza.
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646.506

659.156

653.744

600.000
500.000
431.230

417.293

405.476
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200.000
100.000
0

14-30 anos

mais de 65 anos

Gráfico 4: Proxección da poboación a corto prazo.
Fonte: IGE (2013).
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Gráfico 5: Proxección, en termos de porcentaxe, da poboación a corto prazo
Fonte: IGE (2013).

EDUCACIÓN

Educación secundaria, bacharelato e formación profesional.
Segundo datos facilitados pola Consellería

de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria hai 40 770 mozos e mozas matriculados no segundo
ciclo de educación secundaria para o curso académico 2013-2014 e 30 854
mozos e mozas no bacharelato.
Se temos en conta os datos dos ciclos formativos, atopamos que en ciclos
de grao medio hai matriculados/as 16 953 mozos e mozas e 17 802 en ciclos
de grao superior. Mentres que, 4 756 mozos e mozas están en programas de
cualificación profesional inicial.
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4756
17.802

40.770

16.953

30.854
ESO (2º ciclo: 14-16 anos)

Bacharelato

Ciclos formativos grao medio

Ciclos formativos grao superior

Programas de cualificación profesional inicial

Gráfico 6: Persoas matriculadas por niveis de ensino non universitaria curso 2013-2014.
Fonte: Informe da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Setembro 2013
(Datos estatísticos provisionais para o curso 2013-2014).

En canto ao número de centros cos que conta a Comunidade Autónoma
para impartir ensinanzas non universitarias observamos que o número de
centros nos que se imparten ensinanzas secundarias e ensinanzas
postobrigatorias é 213, 172 centros onde se imparten ensinanzas primarias e
da ESO, 96 centros onde se imparten ensinanzas postobrigatorias, 66 onde se
imparten todo tipo de ensinanzas non universitarias e 40 onde se imparten
ensinanzas secundarias.
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66
172
96

40

213

Educación primaria e ESO

ESO

ESO e ensinanzas postobrigatorias

Ensinanzas postobrigatorias

Educación primaria, ESO e ensinanzas postobrigatorias

* Cada centro contabilizouse unha soa vez. As ensinanzas postobrigatorias comprenden o bacharelato, os ciclos
formativos e a oferta modular de ciclos formativos de adultos. Os centros que, ademais de ensinanzas ordinarias de
réxime xeral, imparten ensinanzas de adultos, clasifícanse tendo en conta exclusivamente as ensinanzas ordinarias. En
educación primaria e ESO e educación primaria, ESO e ensinanzas postobrigatorias están incluídos os centros que,
ademais, das ensinanzas especificadas, imparten o segundo ciclo de educación infantil.
Gráfico 7: Centros docentes de ensinanzas non universitarias.
Fonte: Informe da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Setembro 2013
(Datos estatísticos provisionais para o curso 2013-2014).

En canto a formación universitaria o número de persoas matriculadas foi
de 62 130 no curso académico 2012-2013, que se distribúen da seguinte
maneira tendo en conta a universidade onde realizan os seus estudos. No
Universidade de Santiago de Compostela están matriculados 23 797 mozos e
mozas, na Universidade de A Coruña 19 667 e no de Vigo 18 666.
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Gráfico 8. Alumnos matriculados por Universidades no curso 2012/2013. Fonte: IGE (ano 2013).
Datos facilitados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Educación universitaria.
En función do tipo de estudo universitario case a metade das persoas
universitarias están matriculadas en carreiras relacionada coas ciencias sociais
e xurídicas (27 730) seguido das enxeñerías e arquitecturas con 16 921 de
persoas matriculas. Por outra banda as carreiras con menos xente matriculada
son as artes e humanidades e as ciencias con 4 745 e 4 236 respectivamente.
4745

8498

16.921

4236

27.730

Ciencias da Saúde
Ciencias Sociais e Xurídicas
Artes e Humanidades

Ciencias
Enxeñería e Arquitectura

Gráfico 9: Estudantes matriculados nas universidades galegas segundo rama de coñecemento no curso 2012/2013.
Fonte: IGE (ano 2013). Datos facilitados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
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No que se refire a formación non regrada o número de mozos/as que
participaron nun obradoiro de emprego, segundo o IGE (2010) e baseándose
en datos da Consellería de Traballo e Benestar, foron 414 participaron en
escolas obradoiros e casas de oficios e 606 participaron en obradoiros de
Emprego.

606
Obradoiros de emprego

414

Escolas obradoiros e casas
de oficios

0

100

200

300

400

500

600

Gráfico 10: Número de mozos e mozas matriculados en formación non regrada.
Fonte: IGE (ano 2010). Datos facilitados pola Consellería de Traballo e Benestar.
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700

EMPREGO

Desemprego
O número de persoas desempregadas menores de 30 anos foi de 43 446
persoas en decembro de 2013, o que representa o 16,3 % da poboación parada
en Galicia.
13.475
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Mulleres
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0
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Gráfico 11: Parados/as menores de 30 anos.
Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa (Decembro 2013).

Se analizamos o número de persoas mozas menores de 30 anos que tiveron
un traballo anteriormente, observamos que entre os mozos e mozas menores
de 19 anos 1 200 tiveron anteriormente un traballo, mentres que os mozos e
mozas de 25 a 29 anos serían 35 800 os que traballaron con anteriormente.
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Gráfico 12: Parados/as menores de 30 anos que tiveron un traballo anterior.
Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa. (3º trimestre 2013).
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29% homes desempregados de 25-34 e 27% mulleres menores de entre 25
e 34 anos non cursan ningún tipo de estudio, fronte 6% homes ou mulleres
entre 25 e 34 anos cursan estudios mentres están en situación de desemprego.
29%
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Mulleres

Cursan estudios

25-34 anos

Non cursan estudios
Gráfico 13: Parados/as menores de 34 anos que cursan ou non cursan estudios.
Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa. (3º trimestre 2013).

Dentro dos mozos e mozas parados que traballaron anteriormente,
observamos que 24% mozos menores de 24 anos levan mais dun ano en
situación de desemprego, seguido de 16% mozos que levan entre 6 e 12 meses.
Mentres que no caso das mozas menores de 24 anos detectase que 17% levan
mais de 1 ano sen emprego e 9% mozas levan entre 6 a 12 meses.
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Mulleres
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De 3 a 5 meses
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Gráfico 14: Parados/as menores de 24 anos que traballaron anteriormente por tempo dende que deixaron o último
emprego.Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa. (3º trimestre 2013).
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Mozos e mozas ocupados
O número de persoas mozas menores de 30 anos ocupada situase en 133
400 persoas, que se distribúen da seguinte maneira en función da idade e do
sexo:
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Gráfico 15: Número de xente nova ocupada menor de 30 anos.
Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa. (3º trimestre 2013).

Se temos en conta o sector de actividade observamos que o maior número
de xente moza ocupada situase no sector servizos, acadando case o 75% de
ocupación en relación a o resto de ocupacións. Pola contra, o sector da pesca e
acuicultura é onde menos xente moza atopamos (1,03%).
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45,00%
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Gráfico 16: Número de xente moza menor de 34 anos ocupada segundo sector de actividade.
Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa. (3º trimestre 2013).
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Homes
Mulleres

En relación ao nivel de estudios, observamos que a gran maioría de persoas
ocupadas teñen una Educación Superior co 42% dos mozos e mozas ocupados,
mentres que o 3% so teñen estudios primarios.
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20%
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Estudios Primarios

Estudios Secundarios (1ª Estudios Secundarios (2ª
etapa)
etapa)

Educación Superior

Gráfico 17: Número de xente moza menor de 34 anos ocupada segundo nivel de estudios.
Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa. (3º trimestre 2013).

Segundo o informe elaborado no primeiro trimestre do 2013 polo
Observatorio Xoven de Vivenda en España case a metade dos mozos e mozas
ocupados teñen un contrato temporal eventual (45,20%), seguido de contratos
por obra ou servizo (33,81%).
9,40%

3,74%

1,90% 2,39%

2,56%
33,81%

46,20%

Contrato indefinido
Temporais obra ou servizo
Temporais interinidade
Outros contratos

Outros contratos indefinidos
Temporais eventuais
Temporal formación e prácticas

Gráfico 18: Porcentaxe de xente moza que traballa e tipo de contrato.
Fonte: Observatorio Xoven de Vivenda en España (1er trimestre 2013).
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EMANCIPACIÓN

A poboación moza emancipada no terceiro trimestre do 2013 en Galicia
situase en 82.666 mozos e mozas, acadando unha taxa de emancipación dun 23
%. Se analizamos segundo rangos de idades, observamos que a mocidade
comeza a súa emancipación a partir dos 25 anos, xa que antes dos 24 anos so
atopamos 15 928 mozos e mozas emancipados/as.
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Gráfico 19: Poboación moza emancipada por rangos de idade.
Fonte: Observatorio Xoven de Vivenda en España (3er trimestre 2013).

Se analizamos a emancipación en función do sexo, observamos que a
emancipación é maior entre as mozas (49 624) que entre os mozos (33 042).
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Gráfico 20: Poboación moza emancipada por sexo.
Fonte: Observatorio Xoven de Vivenda en España (3er trimestre 2013).
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Salario medio
Á hora de analizar o salario medio da mocidade galega segundo estea
emancipada ou non, existe unha diferencia de aproximadamente 1 500 euros
anuais a favor dos mozos e mozas que están emancipados..
Se temos en conta os tramos de idade, observamos que os/as mozos/as
maiores de 25 anos obteñen mais salario medio anual (13 220,23 € no caso dos
mozos e mozas emancipados e 12 503,25 € no caso dos mozos e mozas non
emancipados) que os mozos de 16 a 24 anos (10 828,00 € no caso dos mozos e
mozas emancipados e 10 071,44€ no caso dos mozos e mozas non
emancipados), acadando unha diferenza de case 2 400,00 € a favor dos mozos e
mozas de mais de 25 anos. Tamen observamos que entre os mozos e mozas
emancipados e non emancipados existe unha diferencia de aproximadamente
700 € a favor dos mozos que están emancipados.
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Gráfico 21: Salario
medio
anual
da
mocidade
galega
emancipada por tramos
de idade.
Fonte:
Observatorio
Xoven de Vivenda en
España (1er trimestre
2013).
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Gráfico 22: Salario medio
anual da mocidade galega
non emancipada por tramos
de idade.
Fonte: Observatorio Xoven
de Vivenda en España (3er
trimestre 2013)
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En función do sexo, a diferenza de salario medio anual entre mozos e mozas
situase ao redor dos 1 400 € a favor dos mozos, xa que estes últimos teñen un
salario medio anual de 13 672,15 € (mozos emancipados) e 11 868,23 € (mozos
non emancipados), mentres que no caso das mozas o salario situase nos 12
140,59 € (mozas emancipadas) e 10 738,28 €(mozas non emancipadas). Neste
caso, sí que observamos unha diferencia entre os mozos e mozas que están
emancipados e os que non, xa que os mozos e mozas emancipados teñen un
salario medio anual case 2 000 € superior que os non emancipados.

13.672,15 €

Gráfico 23: Salario medio anual
da
mocidade
galega
emancipada segundo sexo.
Fonte: Observatorio Xoven de
Vivenda en España
(1er
trimestre 2013).
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Gráfico 24: Salario medio anual da
mocidade galega non emancipada
segundo sexo.
Fonte: Observatorio Xoven de
Vivenda en España (1er trimestre
2013).
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Mulleres

Segundo se extrae do informe Xuventude Galega 2010, o porcentaxe de
mozos e mozas que viven exclusivamente dos seus ingresos situase no 20,75%,
mentres que o 38,83% vive exclusivamente dos ingresos doutras persoas. En
función da idade observamos, que os mozos e mozas con maior idade acadan
un maior nivel de independencia (o 35,82% dos/as mozos/as de máis de 25
anos viven exclusivamente dos seus ingresos fronte o 3,69% de mozos e mozas
de idades comprendidas entre os 15 a 19 anos).
Tamén se observa unha desigualdade en relación ao xénero, xa que o
24,96% dos mozos ten unha independencia económica fronte o 16,96% das
mozas, mentres que o 41,08% das mozas vive exclusivamente de ingresos
doutras persoas fronte o 36,05% dos mozos.
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Gráfico
25:
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idade .
Fonte: Informe Xuventude 2010
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Gráfico 26: Independencia/dependencia
económica segundo sexo.
Fonte: Informe Xuventude 2010
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LECER E TEMPO LIBRE

Segundo un estudo realizado da mocidade galega no 2010, os mozos e
mozas dedican de media 21,8 horas semanais ao tempo libre e lecer. Non
existen grandes diferenzas en función das franxas de idades, xa que os mozos e
mozas que mais tempo dedican ao tempo libre son os que teñen idades
comprendidas entre os 20 e 24 anos con case 23 horas e pola contra os que
menos serían os mozos e mozas con idades comprendidas entre os 25 e 29 anos
con case 21 horas semanais.
De 15 a 19 anos
De 20 a 24 anos
De 25 a 29 anos

20,9

22

22,9

Gráfico 27: Número de horas dedicadas ao lecer e ao tempo libre.
Fonte: Informe Xuventude Galega (2010).

O tipo de actividade a que dedican o seu tempo libre a mocidade galega e
a saír ou reunirse coas amizades, seguido de empregar o ordenador sen atopar
grandes diferenzas en función do sexo ou da idade. Por outra banda as
actividades que menos practica a mocidade é a colaborar cunha ONG ou
asociación relixiosa e asistir a conferencias, coloquios…
Se temos en conta a variable sexo, observamos que as diferenzas mais
grandes as atopamos nas actividades de facer deporte ou asistir a competicións
deportivas, onde son máis os mozos os que realizan este tipo de actividade
(72,8% en mozos fronte 38,1% en mozas) e na actividade de sair de copas ou
discotecas tamén é superior o número de mozos (74,4%) fronte as mozas
(59,5%).
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En función da franxa de idade é maior o número de mozos e mozas con
idades comprendidas entre os 20 e 24 anos (79,1%) fronte ao 59,7% de mozos e
mozas entre os 15 a 19 anos, así como na actividade de conferencias,
coloquios… na os mozos e mozas de 25 a 29 anos acada nun 21,3% fronte ao
12,5% de mozos e mozas de 15 a 19 anos.

Sexo
Mozo
72,8%
44,8%
95,4%
50,6%
92,5%
74,4%
46,0%
90,5%
17,8%
16,1%
59,1%
11,9%

Facer deporte ou asistir a competicións deportivas
Viaxar ou saír de excursión
Saír ou reunirse coas amizades
Ir ao cine ou ao teatro
Empregar o ordenador
Sair de copas ou discotecas
Ir a concertos
Escoitar música
Ir a museos, exposicións…
Asistir a conferencias, coloquios…
Xogar con videoxogos, consolas…
Colaborar cunha ONG ou asociación relixiosa

Idade
Moza
15 a 19 anos 20 a 24 anos 25 a 29 anos
38,1%
58,2%
52,8%
55,1%
52,7%
40,9%
46,2%
56,3%
96,1%
96,0%
97,7%
94,0%
66,9%
57,8%
62,2%
56,9%
88,7%
92,3%
91,6%
88,6%
69,6%
59,7%
79,1%
74,3%
44,4%
38,8%
46,7%
48,2%
89,9%
94,8%
90,6%
86,7%
25,4%
17,5%
21,2%
24,8%
21,3%
12,6%
20,7%
21,3%
22,9%
49,8%
38,8%
36,0%
14,6%
14,8%
12,0%
13,3%

Tabla 1: Actividades de tempo libre que práctica a mocidade segundo sexo e idade.
Fonte: Informe Xuventude Galega (2010).

A mocidade galega inverte a maioría dos cartos destinados ao lecer á saír
(47,75%) e ir de compras (25,58%), pola contra a informática (3,50%) e a
música (4,17%) son as actividades que menos cartos destinan.

25,58%

47,75%
6,75%
3,50%
5,42%

Saír

Música

4,17%

Actividades culturais

Informática

Viaxes

Ir de compras

Gráfico 28: Emprego dos cartos destinados a lecer e tempo libre.
Fonte: Informe Xuventude Galega (2010).
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Número de horas que a mocidade dedica a ver a televisión e escoitar a
radio.
Das 22 horas semanais que os mozos e mozas dedican ao tempo libre, 11
dedícanas a ver a televisión e 6 a escoitar a radio. Non se atopan diferenzas
entre mozos e mozas, sen embargo en función da idade si que atopamos
diferenzas no número de horas que dedican os mozos e mozas de 15 a 19 anos
(case catro horas semanais) e os mozos de 25 a 29 anos (7 horas).
Escoitar a radio
Ver a TV

5,5

Gráfico 29: Número de horas que a mocidade
lle dedica a ver a televisión ou escoitara
radio segundo o sexo. Fonte: Informe
Xuventude Galega (2010).
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5,90
20 a 24 anos

11,28
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Gráfico 30: Número de horas que a
mocidade lle dedica a ver a televisión
ou escoitara radio segundo a idade.
Fonte: Informe Xuventude Galega
(2010).
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Frecuencia coa que se le un xornal ou outro tipo de publicación.
O 51,3% dos mozos len a diario algún tipo de xornal fronte ao 32,10% das
mozas. Se temos en conta os rangos de idade, o 53% dos mozos e mozas de 25
a 29 anos len a diario algún tipo de xornal fronte o 23% dos mozos e mozas de
15 a 19 anos.

Home

60,00%

Muller

51,30%

50,00%

40,00%
32,10%
30,00%

Gráfico 31: Frecuencia coa que a mocidade
le un xornal segundo sexo. Fonte: Informe
Xuventude Galega (2010).

26,70%
21,40%

20,00%

15,40%
10,30%

9,80%

10,00%

11,50%

7,50%

4,90%

3,90%

4,80%

0,00%
A diario

Varias veces á Unha vez á
semana
semana

Algunha vez Moi de vez en
todos os
cando
meses

15 a 19 anos
20 a 24 anos

60,00%
53,00%

25 a 29 anos

50,00%
42,60%

40,00%

30,00%

26,80%
23,80%

23,10%
21,20%

16,90%

20,00%

15,40%

11,40%
10,70%
7,40%

10,00%

15,10%

8,70%

7,40%

4,80%

3,80%
2,90%

0,00%
A diario

Varias veces Unha vez á Algunha vez Moi de vez
á semana
semana
todos os
en cando
meses
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Nunca

4,10%

Gráfico 32: Frecuencia coa
que a mocidade le un xornal
segundo
idade.
Fonte:
Informe Xuventude Galega
(2010).

Nunca

CONDUCTAS DE RISCO

Consumo de tabaco e outras sustancias nocivas.
Mais da metade dos/as mozos/as galegos/as nunca fumaron e un 26,20%
fuma diariamente.

26,20%

52,20%

11,70%
9,60%
Non, nunca fumei

Non fumo, pero si era fumador

Só fumo ocasionalmente

Fumo diariamente

Gráfico 33: Consumo de tabaco. Fonte: Informe Xuventude Galega (2010).

Segundo o informe Xuventude Galega do 2010, o 21% dos/as mozos/as
consumiu algunha vez cannabis e o 7,50% outro tipo de drogas diferentes ao
cannabis.

25,00%

21,00%

20,00%
15,00%
7,90%

7,50%

10,00%
2,00%

5,00%
0,00%
Cannabis

Outro tipo de drogas

Consumin algunha vez

Consumin no ultimo mes

Gráfico 34: Consumo de cannabis ou outro tipo de sustancias.
Fonte: Informe Xuventude Galega (2010).
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Actividades preventivas.
O 41,2%

dos mozos e mozas galegas participaron nalgunha actividade

preventiva sobre o tabaco, o abuso do alcohol ou consumo de drogas, mentres
que un 27,30% afirma que nunca participou en ningunha actividade de este
tipo.
10,00%

3,70%
27,30%

41,20%

16,60%
Non, nunca

Poucas veces

Si, bastantes veces

Si, moitas veces

Si, algunhas veces

Gráfico 35: Participación de condutas preventivas. Fonte: Informe Xuventude Galega (2010).

Saúde sexual
A maioría dos/as mozos e mozas mantiveron relacións sexuais completas
(88,30%), pola contra un 9,20% dos/as mozos e mozas non tiveron ningún
tipo de relación sexual. A idade na que a mocidade tivo a primeira relación
sexual situase aos 17 anos.
1,80%

9,20%

88,30%
Relacións sexuais completas
Relacións sexuais incompletas
Non tiveches
relacións
sexuais
de ningún
tipo
Gráfico 36: Porcentaxe
de xente
nova que
tipo relacións
sexuais.
Fonte: Informe Xuventude Galega (2010).

41

Na primeira relación sexual, a maioría dos/as mozos/as empregaron algún
tipo de método anticonceptivo (92,80%), sendo o preservativo ou o condón o
método mais empregado (90,3%)
Non
7,20%

0,3%

Si

1,6%

90,3%

92,80%
Preservativo

Pildora anticonceptiva

Coito interrompido

Métodos naturais

Gráfico 37: Emprego de métodos anticonceptivo e tipo de método.
Fonte: Informe Xuventude Galega (2010).

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Os/as mozos e mozas galegos non teñen gran interese pola política, xa que
case un 70% deles non está interesado ou ten pouco interese. Así como, o
pouco interese que hai polo asociacionismo e por colaborar con asociacións,
agrupacións e organizacións.
Segundo o informe Xuventude Galega 2010, un 11,7% dos/as mozos/as
colaboran con algunha asociación, grupo deportivo ou club de fútbol
profesional seguido dun 8,9% de mozos e mozas que colaboran con algunha
Moito
Bastante
Pouco
Nada

organización non gubernamental.
40,20%

45,00%
40,00%

28,50%

35,00%
20,70%

30,00%
25,00%

Gráfico 38: Interese pola política.
Fonte:
Informe
Xuventude
Galega (2010).

20,00%
15,00%

7,20%

10,00%
5,00%
0,00%
1
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11,70%

12,00%
10,00%

8,90%

8,00%
5,50%

6,00%

5,10%

4,50%

4,10%

4,20%

4,00%
2,40%
2,00%

Gráfico 39: Colaboración con algunha
asociación, agrupación, organización....
Fonte: Informe Xuventude Galega

1,30%

1,70%

0,00%
(2010).

1
ONG
Asociacións de estudantes
Asociacións e organizacións de tipo relixioso
Asociacións e grupos educativos, artísticos ou culturais
Partidos políticos ou sindicatos
Asociacións, grupos deportivos ou clubs de fútbol profesional
Grupos relacionados coa muller/grupos feministas
Asociacións, organizacións ou grupos xuvenís
Sociedades locais ou rexionais: agrupacións de festas, cofrarías
Asociacións veciñais

USO DA LINGUA

A lingua mais usada en todos os eidos pola mocidade galega é o castelán.
Os ámbitos onde mais se fala o galego son no ámbito doméstico (44,8%) e á
hora de falar coa parella (35,2%).
70,00%

63,70%

Galego
59,30%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

56,30%

57,20%

Castelan

57,10%

56,50%
54,30%

56,90%

47,50%

46,30%
44,80%

37,30%
34,00%

55,40%

34,30%

33,60%
28,20%

35,20%
32,20%

33,80%

35,10%

26,60%

20,00%
10,00%
0,00%
Cando falas Nas tendas, Cando
Cando
Cando lle Cando te Cando estás Cando Na relación
En
Cando
cos que
ao ir de contestas ao escribes un preguntas dirixes a un cos/coas intentas diaria coa situacións tomas notas
viven na
compras
teléfono mail, SMS, un enderezo policía amigos/as ligar ou túa parella amorosas para o teu
casa
chateas…
a un
municipal
facer
propio uso
ou lle descoñecido
amigos/as
escribes
unha carta a
un amigo/a

Gráfico 40: Uso da lingua pola mocidade galega.
Fonte: Informe Xuventude Galega (2010).
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NOVAS TECNOLOXÍAS

Maioritariamente o uso que lle da a mocidade ás novas tecnoloxías é para
envío de correos electrónicos (un 84,6% o empregan diariamente ou
habitualmente), buscar información e documentación (un 80,1% o empregan
diariamente ou habitualmente) e para relacionarse con outras persoas (un
77,0% o empregan diariamente ou habitualmente).
90,00%

Diariamente ou case sempre

84,60%

Varias veces ao mes

80,10%
77,00%

80,00%
70,00%
60,60%

59,50%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

23,10%
16,80%

20,00%
10,30%

10,30%

8,80%

10,00%

8,50%

6,40%

5,50%

7,80%

0,00%
Correo electrónico

Buscar
información ou
documentación

Buscar emprego

Ler páxinas
informativas

Relacionarse con
outras persoas

Baixar música, Realizar cursos evídeos e películas
learning

Gráfico 41: Uso das novas tecnoloxías pola mocidade galega.
Fonte: Informe Xuventude Galega (2010).

Tendo en conta os datos anteriormente expostos, destacamos a
seguinte información en relación á mocidade galega como punto de inicio e
referencia á hora de programar e por en marcha as diferentes medidas
enmarcadas neste Plan:
- O 16,21 % da poboación galega é xente moza con idades
comprendidas entre os 14 e 30 anos, a provincia cun maior
porcentaxe de xente moza é Pontevedra (17,20 %) seguida de A
Coruña (15,94%).
- As provincias cun maior número de mozos son A Coruña (40,47%)
e Pontevedra (36,65%).
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- Durante o período de vixencia do Plan, a tendencia é que o número
de mozos/as descenda, representando no 2 016 o 14,89% da
poboación galega, producindose un maior envellecento da
poboación.
- No eido educativo, 111 135 mozos e mozas están matriculados en
ensinanzas non universitarias (educación secundaria, bacharelato e
formación profesional) distribuidos en 587 centros educativos.
- 62.130 mozos e mozas están matriculados en formación
universitaria nalgunha das universidades galegas (Universidade de
Santiago

de

Compostela,

Universidade

de

A

Coruña

e

Universidade de Vigo).
- Se temos en conta a formacón non regrada, 1 020 mozos e mozas
participan en escolas obradoiro e casas de oficio.
- En relación á área de emprego, o número de mozos e mozas que se
atopan en situación de desemprego é de 43 446 (segundo datos de
decembro de 2013), dos cales 35 800 tiveron un traballo con
anterioridade.
- Aproximadamente o 75% dos mozos e mozas que están en
situación de desemprego en Galicia non cursa ningún tipo de
estudio.
- Entre os mozos e mozas que traballaron con anterioridade
observamos que un 41 % leva mais dun ano na busca de un
emprego.
- 133 400 mozos e mozas teñen un emprego, sendo maior o número
de ocupados no tramo de idade que vai dos 25 aos 29 anos.
- No sector onde mais mozos e mozas está ocupado é no sector
servizos cun 75% de mozos e mozas contratados/as.
- O 41% dos mozos e mozas que están ocupados teñen estudos
superiores.
- A maioría dos contratos correspondentes a xente moza son
temporais eventuais (46,20 %) ou por obra ou servizo (33,81%).
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- A taxa de emancipación xuvenil situase (no terceiro trimestre do 2
013) no 23% con 80 624 mozos e mozas emancipados.
- A mocidade galega adica a maioría do seu tempo libre a sair e
reunirse coas amizades, destinando case a metade dos seus ingresos
a esta actividade.
- Aproximadamente o 40% dos mozos e mozas galegos leen a diario
algún tipo de xornal, existindo diferencias tanto no en razón de
sexo como de idade. Son mais o número de mozos (53%) que leen o
xornal a diario e canto mais idade se ten maior e a frecuencia de
lectura.
- Mais da metade dos mozos e mozas nunha fumaron, sendo unha
porcentaxe moi similar a que participou algunha vez nalgunha
actividade preventiva.
- O 88,30 % dos mozos e mozas galegos/as tiveron relacións sexuais
completas, sendo a idade media de inicio os 17 anos.
- Mais do 90% dos mozos e mozas empregou algún metodo
anticonceptivo na súa primeira relación sexual, sendo o
preservativo o método mais empregado.
- Case un 70% dos mozos e mozas non está interesado ou pouco
interesado na política e so un 20% pertence ou colabora con
algunha asociación.
- En todos os eidos a lingua mais usada pola mocidade é o castelán,
sendo no ámbito doméstico e á hora de falar coa parella onde mais
empregan o galego.
- O uso que lle dan maioritariamente os mozos e mozas ás novas
tecnoloxías é para o envío de correos electrónicos, busqueda de
información e para relacionarse con outras persoas.
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4. PRINCIPIOS REITORES
O Plan de Xuventude de Galicia será o instrumento para acadar a
transversalidade das políticas da Xunta de Galicia no ámbito da xuventude,
como ata agora o era o Plan anterior. Este documento ten como finalidade
mellorar a calidade de vida da xente nova, especialmente a través do acceso á
información en materia xuvenil e mediante a participación activa dos mozos e
mozas no desenvolvemento sostible, económico e social da Comunidade
Autónoma de Galicia. A evolución que xorde da experiencia adquirida durante
a posta en práctica das accións do anterior Plan Xuventude 2013: unha estratexia
para a mocidade galega, trae consigo unha nova perspectiva á hora de
establecer, como ferramentas necesarias para o bo desenvolvemento destes
obxectivos, os principios reitores complementarios. Esta mellora defínese
nunha clasificación máis específica dos aspectos sensibles que deben estar
presentes en todo momento e lugar, agora máis ca nunca, adaptada aos
cambios que a sociedade vai sufrindo e ás circunstancias do momento que
estamos a vivir.
Os principios reitores que informan as prescricións da Lei de Xuventude
de Galicia, de acordo co seu artigo 3, son perfectamente trasladables ao Plan
Estratéxico de Xuventude de Galicia, tal e como se expón a continuación


PLANIFICACIÓN E INTEGRALIDADE
A planificación permite establecer previsións e ofrecer unha visión a medio,

curto e longo prazo dos obxectivos a acadar coas diferentes accións contidas
nas diversas medidas do plan.
O aspecto primordial a considerar é o coñecemento e apoio do contorno
obxecto do noso cometido, a mocidade. Mediante a planificación, a elaboración
do plan ten en conta todos os aspectos que inciden nas políticas a desenvolver
de acordo coas medidas, cumprindo por tanto co principio de integralidade e
abranguendo así a toda a xuventude, de xeito universal.
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TRANSVERSALIDADE E COORDINACIÓN
Un dos obxectivos deste Plan de Xuventude de Galicia é o fomento da

participación e consideración da mocidade en todos os aspectos da vida
política, social, económica e cultural galega. O carácter transversal converte as
políticas de xuventude nunha prioridade estratéxica para o conxunto dos
departamentos que conforman a Administración. Isto achéganos a unha
completa coordinación coas distintas consellarías da Xunta de Galicia e coas
entidades que integran a Administración local, de cara a ofrecer unha resposta
integral que engloba todas as áreas que afectan á xuventude.


PARTICIPACIÓN E PLURALIDADE
A integración de todos os actores implicados nas políticas de xuventude na

construción do Plan de Xuventude de Galicia favorece o deseño dun
instrumento plural, que abrangue todos os ámbitos ideolóxicos, enxalza os
valores democráticos, de solidariedade, de liberdade, convivencia e tolerancia e
favorece o desenvolvemento da personalidade individual. Esta consideración
garante a participación responsable da mocidade na programación e posta en
marcha das distintas medidas programadas.


UNIVERSALIDADE
A Administración desenvolve as medidas do Plan de Xuventude de Galicia

como un exercicio de fomento da plena cidadanía, dirixido a toda a mocidade
galega sen distinción por calquera circunstancia persoal ou social, xa sexa de
sexo, etnia, idade, estado civil, ideoloxía, crenzas, orientación sexual ou outra.
O desenvolvemento da autonomía persoal precisa deste equilibrio.


IGUALDADE
Os anteriores principios atopan o seu significado último na garantía de

equilibrio de oportunidades que a corrección das desigualdades supón. É
intención

dos

organismos

competentes

prestar

especial

atención

á

discriminación por razón de sexo, ás situacións de marxinalidade e risco de
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exclusión social, á promoción da lingua galega en garantía de equilibrio de
oportunidades no uso das dúas linguas oficiais e aos desequilibrios territoriais
existentes na nosa Comunidade. As medidas adoptadas na elaboración do plan
manifestan unha constante preocupación neste senso.


ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
A igualdade de oportunidades enténdese dende a consideración da

diversidade e a diferenza física, de xénero, étnica, social, cultural, ou territorial.
Neste senso, as diferentes accións contidas no Plan de Xuventude de Galicia
deséñanse con directrices promotoras do valor da solidariedade na diversidade.
A planificación, execución e avaliación destas actividades pretende o pleno
exercicio dos dereitos sociais da mocidade galega, coas súas particularidades,
integrando mediante a consideración desas especificidades persoais a todos os
perfís que conforman o colectivo. A finalidade é a formación dunha sociedade
futura conformada por individuos autónomos e socialmente participativos, que
enriquezan o panorama social, político e cultural da nosa comunidade
constituíndo unha cidadanía activa.


EMANCIPACIÓN
A mellora da calidade de vida da xente nova, intención do

Plan de

Xuventude de Galicia, implica a mellora das condicións básicas en materia de
formación e educación, economía e emprego, que mitiguen a situación actual
de atraso na emancipación dos mozos e mozas galegos, así como un cambio
social que propicie un contorno adecuado no que poidan darse estas
condicións. A normalización da idade de emancipación da xuventude
producirá, ademais dos beneficios directos e obxectivos, un aumento dos
recursos creativos e culturais motivado pola oportunidade de mellora na
calidade de vida e polo fomento da súa autonomía persoal e económica.
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PROXIMIDADE
A proximidade dos centros de toma de decisións ao contorno xuvenil trae

consigo unha maior especificidade e adaptación á hora do deseño de políticas
en materia de mocidade, axeitadas a cada territorio e a cada colectivo. É por
isto que se integran no proceso de elaboración deste documento todos os
actores relacionados coas políticas xuvenís dende distintas escalas territoriais,
e se deseñan medidas específicas en función das particularidades observadas no
ámbito ao que se destinan.


INFORMACIÓN E FORMACIÓN CONTINUA
Unha boa acollida deste Plan de Xuventude de Galicia, mediante o

coñecemento que a información proporciona, garante a participación da xente
nova no seu desenvolvemento. Este principio é extrapolable a todos os
ámbitos da vida, posto que a información é a base do coñecemento. O acceso
universal á sociedade da información e á aprendizaxe social, tratándose dunha
información e ensino de calidade, son aspectos clave que preocupan e aos que o
plan presta especial atención.


EFICACIA E EFICIENCIA

A incorporación da obriga de elaborar unha memoria económico - financeira
que avalíe adecuadamente os custos da formulación do plan garante a súa
viabilidade efectiva, minimiza os custos implicando o emprego dos mínimos
recursos posibles e racionalizando os medios materiais e humanos, evita
duplicidades e implica o deber das administracións públicas de acadar os
obxectivos marcados. Este principio é primordial, hoxe máis ca nunca, de cara
á optimización dos recursos existentes e a unha conciencia social activa.
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5. METODOLOXÍA

A estrutura do Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-2016.
Horizonte 2020. “Xuventude 2016” elabórase segundo o previsto na Lei
6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia. Xa para o seu deseño se aplican
os principios reitores anteriormente citados. Neste senso, solicítase, para a
elaboración do documento, a colaboración efectiva das entidades de
participación xuvenil e da propia poboación nova, a través de procesos
participativos estruturados, posibilitando así a corresponsabilidade da
mocidade na posta en marcha das diferentes medidas das administracións
públicas dirixidas á xuventude.

As fases de elaboración deste documento desenvólvense como segue:

1. ESTUDO DOCUMENTAL. Previamente á redacción do documento,
pártese dunha revisión da bibliografía existente relacionada coa
materia, da cal se encarga o grupo de traballo designado pola Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado e constituído para coordinar o
Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia. Partese da análise do
marco normativo a respectar, así como da documentación programática
existente, que son de igual forma imprescindibles para definir as pautas
estruturais e de deseño. Neste senso, é a propia Lei 6/2012, do 19 de
xuño, de xuventude de Galicia, a que vertebra o plan en 11 eixes de
acción ou sectores básicos de transversalidade:
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Xuventude e educación.



Xuventude e emprego.



Xuventude, creatividade e espírito emprendedor.



Xuventude e vivenda.



Xuventude, saúde e deporte.



Xuventude, participación e asociacionismo.



Xuventude e voluntariado.



Xuventude, información e formación.



Xuventude, mobilidade e turismo.



Xuventude e dinamización lingüística.



Xuventude e igualdade

2. INFORMACIÓN. Priorizando os principios reitores anteriormente
enumerados

de

integralidade,

transversalidade

e

coordinación,

infórmase ao Comité da metodoloxía de elaboración co fin de
desenvolver un documento aberto e participativo. Para elo,
transmitense as ferramentas a empregar para a recompilación de
información dos diferentes membros do Comité.

3. PARTICIPACIÓN

TRANSVERSAL.

A

Dirección

Xeral

de

Xuventude e Voluntariado solicita aos distintos representantes do
Comité Galego de Políticas de Xuventude a información sobre as
medidas que cada consellaría incluiría no plan, a través da seguinte
ficha:
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Ilustración 1. Ficha individualizada para a recollida de información.

4. EXPOSICIÓN PÚBLICA. Elabórase un borrador do Plan Estratéxico
de Xuventude de Galicia, para a súa exposición pública de cara a que as
asociacións ou entidades relacionadas que o precisen realicen as
oportunas alegacións. Se concedeu un prazo dun mes para a realización
de achegas (18 de novembro-18 de decembro). Paralelamente
realizaronse varios workshops para explicar o Plan e recoller as
suxestións das persoas participantes. Dende o 9 ata o 21 de decembro,
o persoal da Rede Galega de Dinamización Xuvenil levou a cabo 13
encontros de traballo aos que asistirón arredor de 370 mozos e mozas,
membros de asociacións e entidades xuvenís, de organizacións políticas
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xuvenís, escolas de tempo libre, representantes de concellos,
informadores xuvenís…
Se da traslado do borrador a todos os concellos galegos, ás entidades
do censo de entidades xuvenís da Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado, aos grupos informais de mozos e mozas, ás OMIXs, ás
escolas de tempo libre e a todos os mozos e mozas inscritos na base de
datos da DX de Xuventude e Voluntariado.
Froito deste proceso de consulta e debate recibironse 70 achegas, ás
que se lle dou resposta e, na medida do posible, foron trasladadas ao
texto definitivo do Plan.
5. REDACCIÓN DEFINITIVA. Presentado o borrador e negociadas as
alegacións xurdidas no período destinado a tal efecto, procédese á
redacción final deste Plan de Xuventude de Galicia que estamos a
tratar. Xunto co Plan, incorpórase unha memoria económico –
financeira co fin de avaliar os custos da súa formulación e garantir a
súa viabilidade efectiva.
6. TRAMITACIÓN

ADMINISTRATIVA.

Logo

dos

informes

preceptivos, se elevará o documento ao Consello da Xunta para a súa
aprobación, de acordo coas previsións da Lei 6/2012, do 19 de xuño.
7. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN. Unha vez posto en marcha o Plan
de Xuventude de Galicia, anualmente realizarase un seguimento do
plan, que será presentado ao Consello Asesor e Consultivo de
Xuventude de Galicia e ao Comité Galego de Políticas de Xuventude.
Este informe de seguimento será a base para a avaliación da eficacia e
eficiencia que progresivamente a posta en marcha do Plan está a ter.
Na súa formulación, o Plan adopta as medidas necesarias para garantir
o seu control, seguimento e avaliación.
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6. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

O informe da UE sobre a xuventude 2012, redactado ao final do primeiro
ciclo da Estratexia da UE para a Xuventude (2010-2018), avalía os resultados
neste prazo e incorpora propostas de novas prioridades que se aplicarán
durante o período 2013-2015. Este documento pide que o emprego, a inclusión
social, a saúde e o benestar da mocidade sexan no futuro inmediato as máximas
prioridades da política de xuventude en Europa.
A Estratexia Europa 2020 sinala os obxectivos xerais seguintes:
- Reducir o abandono escolar prematuro ao 10% e elevar a porcentaxe de
mozos e mozas con titulación de grao superior ou equivalente ao 40%.
- Aumentar a taxa de emprego dos 20 aos 64 anos ata o 75%, sendo
primordial reducir o alto nivel de desemprego xuvenil.
En consonancia con estas premisas, sendo conscientes e sensibles á
situación social e socioeconómica da xuventude galega e tendo en conta os
principios de transversalidade e coordinación, a elaboración e posta en marcha
deste Plan estratéxico de Xuventude de Galicia persegue como obxectivos
estratéxicos:
1. Diagnosticar a situación da mocidade galega e realizar unha análise
derivada dos datos obtidos, onde se propoñan solucións aos principais
problemas e necesidades da xuventude de Galicia.
2. Servir de instrumento para a toma de decisións políticas, elaborando as
liñas estratéxicas e articulando as actuacións prioritarias públicas en
materia de xuventude.
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3. Establecer unha metodoloxía de traballo transversal que sexa a referencia
para o resto das consellarías da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, así como para as entidades de Administración
local de Galicia.
4. Facilitar a avaliación da efectividade das medidas adoptadas no
desenvolvemento das políticas de xuventude, a través de sistemas de
indicadores e cadros de mando.
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7. EIXOS DE ACCIÓN

Tendo en conta os sectores básicos de transversalidade recollidos na Lei de
Xuventude de Galicia do 19 de xuño de 2012 as medidas e actuacións a
realizar, para o período de vixencia do Plan, polos distintos organismos da
Xunta de Galicia clasificaranse en funcións de once eixos de acción:


EIXO 1. Xuventude e educación.



EIXO 2. Xuventude e emprego



EIXO 3. Xuventude, creatividade e espírito emprendedor



EIXO 4. Xuventude e vivenda



EIXO 5. Xuventude, saúde e deporte



EIXO 6. Xuventude, participación e asociacionismo



EIXO 7. Xuventude e voluntariado



EIXO 8. Xuventude, información e formación



EIXO 9. Xuventude, mobilidade e turismo



EIXO 10. Xuventude e dinamización lingüística



EIXO 11. Xuventude e igualdade.
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Taboa resumo de obxectivos operativos e medidas distribuídas por eixos.

Obxectivos operativos

Medidas

Eixo 1. Xuventude e Educación

8

37

Eixo 2. Xuventude e Emprego

5

38

Eixo 3. Xuventude, creatividade e espírito emprendedor

4

22

Eixo 4. Xuventude e vivenda

2

7

Eixo 5: Xuventude, saúde e deporte

5

26

Eixo 6: Xuventude, participación e asociacionismo

5

36

Eixo 7: Xuventude e voluntariado

3

10

Eixo 8: Xuventude, información e formación

7

27

Eixo 9: Xuventude, mobilidade e turismo

5

20

Eixo 10: Xuventude e dinamización lingüística

2

11

Eixo 11: Xuventude e igualdade

2

6

48

240
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EIXO 1. XUVENTUDE E EDUCACIÓN

OBXECTIVO OPERATIVO 1.1.: Contribuír á formación do alumnado
universitario, así como á continuidade dos seus estudos.
Medida 1.1.1.

Axudas para o alumnado que cursa estudos universitarios

que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades
económicas para continuar os seus estudos.
Descrición e obxectivos

Sistema

de

universitarios

axudas

para

conducentes

aqueles

ao

estudantes

título

de

grao,

licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre,
enxeñeiro

técnico

e

arquitecto

técnico

nas

universidades do Sistema Universitario de Galicia,
cunha necesidade urxente de recursos económicos
motivada por causas sobrevidas e imprevistas que lle
impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 45 estudantes por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Universidades. Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

91 000,00 €

2 015

91 000,00 €

2 016

91 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

273 000,00 €

09.40.422C.480.0
Número de mozos/as beneficiarios/as das axudas.
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Medida 1.1.2

Bolsas para a realización de estudos oficiais nas

universidades do SUG conducentes ao título de máster
universitario.
Descrición e obxectivos

Sistema de axudas para o pagamento da matrícula de

aqueles alumnos e alumnas que non teñen dereito á
bolsa do MECD polos novos requisitos esixidos por
esta convocatoria.
O alumnado debera estar matriculado nun máster
universitario oficial, ofertado polas universidades da
Coruña, Santiago de Compostela e Vigo e estar en
situación de desemprego.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 200 estudantes por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Universidades. Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

200 000,00 €

2 015

200 000,00 €

2 016

200 000,00 €

Partida orzamentaria

600 000,00 €

09.40.422C.480.0

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios/as das bolsas.

Medida 1.1.3.

Axudas ao alumnado que cursa ensinanzas para a

obtención de títulos oficiais de grao ou ensinanzas
universitarias (licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado,
mestre, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico ou máster
universitario).
Descrición e obxectivos

Sistema de axudas para estudantes universitarios,

conducentes aos títulos oficiais de grao ou ensinanzas
universitarias conducentes aos títulos oficiais de
licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre,
enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico, que non teñen
dereito á

bolsa do MECD polos novos requisitos

esixidos por esta convocatoria.
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Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 000 estudantes por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Universidades. Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

1 000 000,00 €

2 015

1 000 000,00 €

2 016

1 000 000,00 €

Partida orzamentaria

3 000 000,00 €

09.40.422C.480.0

Indicadores

Número de alumnos/as beneficiarios/as das axudas.

Medida 1.1.4.

Centros Quérote +: Servizo de prácticas universitarias.

Descrición e obxectivos

Realización de prácticas universitarias nos centros

Quérote

para o alumnado de Traballo Social,

Educación Social, Psicoloxía e Pedagoxía. A finalidade
é ampliar a formación dos/as universitarios/as, a
través da adquisición de coñecementos e habilidades
que lles poidan ser de utilidade para o seu futuro
profesional.
Os obxectivos a acadar son:
Xerais:
- Contribuír á formación do alumando universitario
no ámbito profesional
Específicos:
- Dar a coñecer o servizo Quérote+ en profundidade
ás persoas participantes.
- Formar ao alumnado en contidos relevantes para o
desenvolvemento do traballo no servizo Quérote+.
- Formar ao alumando en habilidades e estratexias
básicas precisas para o traballo nun servizo de
información

e

asesoramento

á

especializado.
Temporalización

2 014

2 015
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2 016

mocidade

Localización
Previsión

A Comunidade Autónoma.
de

persoas 15 estudantes por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Universidade de Santiago de Compostela.

Universidade de Vigo.
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de mozos/as que realizaron prácticas

universitarias en centros Quérote.

OBXECTIVO OPERATIVO 1.2.: Facilitar a formación e o achegamento
a cultura galega da mocidade descendente de galegos/as no exterior.
Medida 1.2.1.

Escolas Abertas.

Descrición e obxectivos

Programación formativa de carácter presencial que se

desenvolve nunha cidade de Galicia, para avanzar no
fomento da cultura galega nas súas diferentes
manifestacións artísticas.
O obxectivo é implicar e colaborar coa mocidade no
seo das entidades galegas do exterior, favorecendo
deste xeito a súa dinamización.
Temporalización

2 014

Localización

Provincia de Lugo.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 90 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Programas Sociais. Secretaría

Xeral da Emigración. Presidencia.
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Orzamento

2 014

105 000,00 €

2 015

110 000,00 €

2 016

115 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

330 000,00 €

04.30.312C.226.07
Número de mozos/as participantes na programación

formativa.

Medida 1.2.2.

Bolsas

estudos

universitarios

de

grao,

enxeñería,

licenciatura.
Descrición e obxectivos

Sistema de axudas para a realización de estudos

universitarios oficiais conducentes á obtención do
título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto,
diplomado, mestre, enxeñeiro técnico ou arquitecto
técnico.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 4 mozos e mozos para a anualidade 2 014

destinatarias

2 mozos e mozas para a anualidade 2 015

Entidade promotora

Subdirección Xeral de Programas Sociais. Secretaría

Xeral da Emigración. Presidencia.
Orzamento

2 014

24 000,00 €

2 015

12 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

36 000,00 €

04.30.312C.480.0
Nª de mozos/as beneficiarios/as das bolsas.
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Medida 1.2.3.

Seminarios de baile, música, actividades artesanais e cociña

galega en colaboración coas entidades galegas do exterior.
Descrición e obxectivos

Facilitar o coñecemento da cultura galega pola

mocidade no exterior, a través da realización das
seguintes actividades:
-Seminarios de baile.
-Seminarios de gaita.
-Seminarios de percusión.
-Seminarios de pandeireta e canto.
-Seminarios de carácter artesanal (encaixe de bolillos
e confección de traxes tradicionais).
-Seminarios de cociña galega.
Temporalización
2 014
2 015
Localización
Comunidades galegas no exterior .
Previsión de persoas Sen determinar.

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Programas Sociais. Secretaría

Xeral da Emigración. Presidencia.
Entidades colaboradoras
Orzamento

Partida orzamentaria
Indicadores

Comunidades e Centros Galegos no exterior.
2 014
90 000,00 €
2 015

95 000,00 €

2 016

100 000,00 €

285 000,00 €

04.30.312C.226.07
Número de mozos/as participantes nos seminarios de

baile.
Número de mozos/as participantes nos seminarios de
gaita.
Número de mozos/as participantes nos seminarios de
percusión.
Número de mozos/as participantes nos seminarios de
pandeireta e canto.
Número de mozos/as participantes nos seminarios de
carácter artesanal (encaixe de bolillos e confección de
traxes tradicionais).
Número de mozos/as participantes nos seminarios de
cociña galega.
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Medida 1.2.4.

Axudas ás entidades galegas no exterior para proxectos

culturais.
Descrición e obxectivos

Programa de axudas ás entidades galegas no exterior

para proxectos culturais promovidos pola mocidade e
accións informativas.
A finalidade é facilitar á mocidade exterior a
implicación na vida dos centros e comunidades
galegas no exterior no coñecemento da realidade de
Galicia.
Temporalización

2 014

Localización

Comunidades galegas no exterior.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 44 centros no exterior por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Programas Sociais. Secretaría

Xeral da Emigración. Presidencia.
Entidades colaboradoras
Orzamento

Comunidades e Centros Galegos no exterior.
2 014

60 000,00 €

2 015

60 000,00 €

2 016

60 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

180 000,00 €

04.30.312C.481.0
Número de centros nos que se desenvolveron

programas culturais.
Número de proxectos culturais executados.
Número de mozos/as que participaron nos proxectos
culturais.
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OBXECTIVO OPERATIVO 1.3.: Achegar á mocidade información
estatística e facilitar o seu análise e interpretación.
Medida 1.3.1.

Portal estatístico para o mundo educativo.

Descrición e obxectivos

O Portal facilita a información estatística no formato e

contidos mais axeitados para o seu uso no ámbito
educativo, conseguindo que o

alumnado

e o

profesorado empregue datos, variables e conceptos
reais relativos ao seu contorno.
Trátase que no ensino secundario o alumando se
acostume a usar información estatística e que esta
aprendizaxe lle sexa útil noutros niveis de ensino e na
súa futura vida profesional.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 150 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Galego de Estatística. Consellería de

Facenda.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de visitas realizadas ao portal por parte dos

mozos/as.
Medida 1.3.2.

Observatorio da sociedade da información e modernización

de Galicia.
Descrición e obxectivos

O observatorio da sociedade da información e

modernización

de

Galicia

ofrece

información

estratéxica sobre o equipamento dos fogares galegos e
o uso das TIC por parte da poboación galega. Ofrece
unha perspectiva comparada dos diferentes contornos
socioeconómicos que coexisten en Galicia e que
inflúen no avance das TIC na nosa comunidade:
convivencia con nenos/as ou estudantes no fogar,
idade, tipo de hábitat, o sexo, o nivel de estudos, a
situación laboral, o volume de ingresos…
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As actuacións concretas que se van levar a cabo son:

- Realización de enquisas e diagnóstico sobre a
Sociedade da Información nos fogares galegos
correspondentes ao ano 2012.
- Monográfico sobre o “Uso das TIC na presenza de
nenos/as e mozos/as no fogar”.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 600 suscricións e 3 900 entrevistas para a anualidade

destinatarias

2 014.
700 suscricións e 4 200 entrevistas para a anualidade
2 015.
800 suscricións e 4 360 entrevistas para a anualidade
2 016.

Entidade promotora

Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia

(AMTEGA). Presidencia.
Orzamento

2 014

25 000,00 €

2 015

30 000,00 €

2 016

30 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

85 000,00 €

04.A1.571A.640.0
Número de enquisas realizadas.

Número de persoas interesadas nos monográficos.
Medida 1.3.3.

Accións que potencien o coñecemento a través da estatística.

Descrición e obxectivos

Realización de xornadas de portas abertas para que o

alumnado de ensino secundario coñeza como funciona
o sistema estatístico de Galicia e como se realizan as
enquisas, así como a asistencia do IGE á Feira
matemática.
Temporalización
Localización
Previsión de

2 014

2 015

2 016

Provincia de A Coruña.
persoas 130 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Galego de Estatística. Consellería de

Facenda.
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Orzamento

2 014

2 548,00 €

2 015

2 600,00 €

2 016

2 600,00 €

Partida orzamentaria

7 748,00 €

06.80.581A.226.99

06.80.581A.220.00
Indicadores

Número de xornadas de portas abertas celebradas.

Número de mozos e mozas participantes nas
xornadas.

OBXECTIVO OPERATIVO 1.4.: Contribuír ao desenvolvemento de
programas en materia de sensibilización ambiental e sostibilidade para a
xente moza.
Medida 1.4.1.

Campaña de información e concienciación ambiental para

a mellora da recollida selectiva.
Descrición e obxectivos

Realización de actuacións de contacto directo coa

cidadanía (entre eles os mozos e mozas) para mellorar
os resultados de recollida selectiva a nivel municipal e
no conxunto do territorio. Para elo, promóvense as
boas

prácticas

de

consumo

e

unha

correcta

clasificación dos residuos xerados nos fogares,
motivando unha participación activa e a colaboración
de todos os membros da familia, e incidindo en
aqueles tipos de residuos que mais dúbidas adoitan
xerar á hora da súa clasificación.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 10 000 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

Consellería

de

Medio

Ambiente,

Territorio

e

Infraestruturas.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de accións de contacto directo levadas a cabo.

Número de mozos e mozas participantes nas accións.
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Medida 1.4.2.

Meteoescolas.

Descrición e obxectivos

Posta en marcha do proxecto “O meu clima”, no que o

alumnado desenvolverá de xeito interdisciplinar
competencias en investigación medio ambiental
mediante a observación directa do clima na súa escola
e a comparativa cos datos do seu arredor.
O alumnado, coa axuda do persoal docente, tomará os
datos de precipitación, temperaturas máxima e
mínima na súa MeteoEscola. Estes datos serán
introducidos á web MeteoGalicia, permitindo obter
series estatísticas e comparar os datos con outras
MeteoEscolas.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 35 centros escolares por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

Consellería

de

Medio

Ambiente,

Territorio

e

Infraestruturas.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de centros escolares participantes no

programa.
Número de mozos e mozas participantes nas
actuacións do programa.
Medida 1.4.3.

Axenda 21 escolar de Galicia.

Descrición e obxectivos

Xuntanza de alumnado de secundaria baixo a temática

“Sostentabilidade e Paisaxe” para desenvolver a
capacidade de iniciativa e traballo en equipo á hora de
afrontar problemas complexos nun contexto de
incerteza e impulsar accións de mellora do entorno.
Temporalización
Localización
Previsión de

destinatarias

2 014

2 015

A Comunidade Autónoma.
persoas 44 centros educativos.

5 914 mozos e mozas.
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2 016

Entidade promotora

Instituto de Estudos do Territorio. Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orzamento

2 014

9 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

9 000,00 €

07.80.541E.640.1
Número de centros escolares participantes na

xuntanza.
Número de mozos e mozas participantes.

Medida 1.4.4.

O Monte Vivo.

Descrición e obxectivos

Programa integrado no Plan Proxecta que busca a

participación dos escolares na protección do medio
natural fronte aos incendios forestais.
Ten como obxectivo a consecución dos seguintes
obxectivos:
- Comprender os valores do monte, tanto a nivel
económico, social como ambiental e a importancia
da súa integración no medio rural.
- Sensibilizar sobre a problemática dos incendios
forestais e oas seus efectos negativos.
- Reflexionar sobre que os incendios forestais é un
problema de todos.
- Coñecer a estrutura e función do Sistema de
protección

contra

incendios

forestais

e

os

mecanismos de participación na prevención e
defensa contra os incendios forestais.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 400 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

600 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
800 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Entidade promotora

Secretaria

Xeral

de

Medio

Rural

e

Montes.

Consellería do Medio Rural e do Mar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de alumnos/as participantes no programa.
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Medida 1.4.5.

Montentérate

Descrición e obxectivos

Programa integrado no Plan Proxecta que pretende

promover

unha

adecuada

cultural

forestal

na

educación primaria e secundaria.
A finalidade é acadar os seguintes obxectivos:
- Fomentar o coñecemento da multifuncionalidade
do monte.
- Fomentar o coñecemento da xestión sostible do
monte
- Divulgar a importancia dos montes veciñais en
Galicia.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 056 alumnos/as por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria

Xeral

de

Medio

Rural

e

Montes.

Consellería do Medio Rural e do Mar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de alumnos/as de primaria participantes no

programa.
Número de alumnos/as de secundaria participantes no
programa.
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OBXECTIVO OPERATIVO 1.5.: Apoiar e premiar a excelencia na
educación, para contribuír a mellora do sistema educativo.
Medida 1.5.1.

Premios fin de carreira.

Descrición e obxectivos

Premiar a excelencia académica do alumnado que

remata

os

seus

estudos

universitarios

nas

universidades do Sistema Universitario de Galicia.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 75 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Universidades. Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

187 500,00 €

2 015

187 500,00 €

2 016

187 500,00 €

Partida orzamentaria

562 500,00 €

09.40.422C.480.0

Indicadores

Número de mozos/as premiados/as.

Medida 1.5.2.

Premios

extraordinarios

de

ESO

ao

rendemento

académico.
Descrición e obxectivos

Premios ao rendemento do alumando que remata a

ESO para dar un recoñecemento público ao esforzo e
dedicación do alumnado que acada este nivel de
estudos. Reforzando, así, aspectos que inciden na
mellora do sistema educativo e xuntando excelencia
con

equidade,

igualdade

de

oportunidades

e

posibilidades de desenvolvemento persoal.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 20 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
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Orzamento

2 014

15 000,00 €

Partida orzamentaria

15 000,00 €

09.50.423A.480.1

Indicadores

Número de alumnos/as premiados/as.

Medida 1.5.3.

Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal.

Descrición e obxectivos

Premios ao esforzo e á superación persoal do

alumnado que remata o 4º da ESO e merece un
especial recoñecemento pola dedicación e o esforzo
demostrado ao longo da etapa en superar dificultades,
ben de tipo educativo, persoal ou do entorno familiar e
sociocultural..
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 20 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación

Educativa. Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

15 000,00 €

Partida orzamentaria

15 000,00 €

09.50.423A.480.1

Indicadores

Número de alumnas/os premiadas/os.

Medida 1.5.4.

Premios extraordinarios de formación profesional de grao

superior.
Descrición e obxectivos

Premios para o alumando de formación profesional de

grao superior que recoñecen o rendemento relevante
do alumnado que remata os seus estudos de formación
profesional

de

grao

superior

na

Comunidade

Autónoma de Galicia cunha traxectoria académica
cualificada.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

persoas 22 mozos e mozas.

destinatarias
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2 016

Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación

Educativa. Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria.
Orzamento

2014

18 700,00 €

Partida orzamentaria

18 700,00 €

09.50.423A.480.1

Indicadores

Número de mozos/as alumnos/as de FP premiados.

Medida 1.5.5.

Premios extraordinarios de bacharelato.

Descrición e obxectivos

Premios para o alumnado que remata segundo de

bacharelato par recoñecer o esforzo e a dedicación do
alumnado que remata os estudos de bacharelato nun
centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia
cunha traxectoria académica cualificada.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 20 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación

Educativa. Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

20 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

09.50.423A.480.1
Número de alumnos/as premiados/as.
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20 000,00 €

OBXECTIVO OPERATIVO 1.6.: Programar actividades formativas e
lúdicas de carácter transversal no eido do ensino e na educación non
formal.
Medida 1.6.1.

Programación educativa dos museos públicos.

Descrición e obxectivos

Programación de actividades permanentes de

formación de públicos nos museos e centros
expositivos dependentes da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, a través de
cursos e actividades paralelas as exposicións.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección

Xeral

de

Patrimonio

Cultural.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.
Orzamento

2 014

214 650,00 €

2 015

214 650,00 €

2 016

214 650,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

643 950,00
€

09.21.432A.640.1
Número de actividades programadas.

Número de mozos/as participantes nas actividades
programadas.
Medida 1.6.2.

Master Class Audiovisual Galego.

Descrición e obxectivos

Formación para coñecer as características dos

diferentes formatos audiovisuais, ofrecendo espazos de
formación audiovisual que poñan en contacto aos/á
mais novos/as en contacto con profesionais do sector
e contribuíndo na promoción e difusión das obras
audiovisuais galegas, dende o diálogo entre os seus
creadores e o alumnado.
Temporalización

2 014

2 015

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.
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2 016

Previsión

de

persoas 120 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia Galega de Industrais Culturais (AGADIC).

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.
Orzamento

2 014

4 000,00 €

2 015

5 000,00 €

2 016

5 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

14 000,00 €

09.A1.432B.640.1
Número de accións formativas.

Número de mozos/as participantes nas accións
formativas.
Medida 1.6.3.

Formación en Portos.

Descrición e obxectivos

Curso de formación obrigatoria, en materia de

seguridade, para a xente do mar, posibilitando o
acceso a vida laboral e formando ao sector nas
materias que obrigan as distintas administracións.
Ofrecese a realización destes cursos de maneira online
para facilitar o acceso a esta formación por calquer/a
mozo/a.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 3 000 persoas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.

Consellería do Medio Rural e do Mar.
Orzamento

2 014

800 000,00 €

2 015

800 000,00 €

2 016

800 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

16.31.422K.640.5
Número de curso realizados.

Número de mozos/as formados/as.
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2.400 000,00 €

Medida 1.6.4.

Escola de Prevención de Riscos Laborais.

Descrición e obxectivos

Posta en marcha de actuacións de formación e

difusión en prevención de riscos laborais dirixidas a
poboación escolar na que se dá atención formativa e se
ofrece a consulta de materiais, servizos de información
e consulta, obradoiros e actividades co apoio de
material didáctico.
É unha actividade itinerante que ten o obxectivo de
inculcar e espallar nas primeiras idades a vocación
preventiva dun xeito didáctico, ameno e divertido e
que os/as rapaces e rapazas aprendan a integrar a
prevención no día a día.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 400 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de actividades realizadas.

Número de materiais prestados.
Número de consultas resueltas.
Número de mozos/as participantes nas actividades da
Escola.
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Medida 1.6.5.

Curso básico de prevención de riscos laborais en actividades

de tempo libre.
Descrición e obxectivos

Curso básico de prevención de riscos laborais de 60

horas de duración, que corresponde ao contido
mínimo de formación para o desempeño das funcións
de nivel básico, establecido no anexo IV-A do
Regulamento dos servizos de prevención, cun módulo
específico sobre prevención de riscos laborais en
actividades de tempo libre.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 30 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Entidades colaboradoras

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Escola Galega de Administración Pública.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de cursos realizados.

Número de mozos/as formados/as.

Medida 1.6.6.

Proxecto Terra.

Descrición e obxectivos

Apoio e elaboración de materiais e actividades

didácticas e labores de actuación do “proxecto Terra”,
coa finalidade de formar, difundir e ampliar os
coñecementos dos/as cidadáns/cidadás en temas
relacionados

coa

ordenación,

planificación

e

intervencións das actividades humanas sobre o
territorio.
É un proxecto didáctico dirixido á Educación
Secundaria Obrigatorio co fin de contribuír a mellorar
o coñecemento que os escolares de Galicia deben ter
da nosa arquitectura e da nosa identidade territorial.
Temporalización

2 014

2 015

Localización

A Comunidade Autónoma.
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2 016

Previsión

de

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e

Urbanismo-Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Consellería

de

Medio

Ambiente,

Territorio

e

Infraestruturas.
Orzamento

2 014

200 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

200 000,00 €

07.02.521A.640.1
Número de centros escolares onde se leva a cabo o

proxecto.
Número de escolares participantes nas actividades do
proxecto.

Medida 1.6.7.

Centros Quérote+: Programa Ciclo de Vida Adolescente.

Descrición e obxectivos

Programa de formación dirixido aos centros de ensino

de Galicia chamado Ciclo de Vida Adolescente. É un
programa que aborda aspectos transversais da
educación de mozos e mozas e que reforza as accións
levadas a cabo dende os centros de ensino.
As actividades que se realizan dentro deste programa
son obradoiros vinculados á educación na convivencia,
na educación afectivo-sexual, na prevención de
consumos, no respecto á diversidade de corpos e
estéticas… Para elo, levanse a cabo sesións de 100
minutos, onde o alumnado reflexionará sobre estes
temas a través de dinámicas de participación, coa
colaboración do centro de ensino ao longo de todo o
ano.
Os obxectivos a acadar son:
Xerais:
- Contribuir á formación do alumnado de centros de
ensino en materiais transversais.
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Específicos:

- Dar a coñecer o servizo Quérote+ ao alumnado
como o servizo de información e asesoramento
especializado de referencia para a mocidade.
- Potenciar a aprendizaxe da resolución construtiva
de conflitos.
- Facilitar a reflexión sobre os usos que poden ter as
redes sociais.
- Sensibilizar na xestión axeitada das redes sociais.
- Contribuir ao coñecemento, aceptación do corpo e
imaxe de forma satisfactoria e positiva.
- Promover a vivencia da sexualidade do xeito máis
pracenteiro, responsables e satisfactorio posible.
- Facilitar información e asesoramento de calidade na
relación coas drogas, promovendo e fomentando a
toma de decisións responsable.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 23 500 mozos e mozas por ano

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar
Entidades colaboradoras

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria.
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de centros nos que se desenvolveu o

programa
Número de obradoiros celebrados.
Número de mozos/as participantes nos obradoiros.
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Medida 1.6.8.

O Son das Linguas

Descrición e obxectivos

Espazo informal de conversa en diferentes linguas

baixo

a

coordinación

dun/dunha

formador/a

profesional no campo da educación formal/non
formal, a través do establecemento de encontros
lingüísticos entre a mocidade galega e mocidade
nativa doutros países europeos.
Esta actuación vai permitir mellorar o nivel de
competencia lingüística en expresión, comprensión e
interacción oral nas linguas que se oferten.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de encontros realizados.

Número de mozos/as participantes.
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OBXECTIVO OPERATIVO 1.7.: Facilitar a adquisición de competencias
en materia de novas tecnoloxías e previr os seus malos usos.
Medida 1.7.1.

Euroscola.

Descrición e obxectivos

Concurso convocado anualmente pola Oficina de

información do Parlamento Europeo en España.
Trátase

dun

xogo

participación,

“online”

traballo

coñecementos

en

de

equipo,

vinculados

a

habilidades,
destrezas

temas

de

e

gran

transcendencia europea. Haberá un finalista por cada
Comunidade Autónoma e os 9 mellor clasificados
participaran no Programa Euroscola do Parlamento
Europeo en Estrasburgo, no que participan grupos de
profesores e mozos e mozas dos 27 países membros da
Unión Europea.
Dende a D.X. de Xuventude e Voluntariado premia ao
equipo da nosa comunidade autónoma cunha estancia
dunha semana de lecer educativo.
Os obxectivos a acadar son:
•

Informar á xuventude sobre o proceso de
integración europea, dándolle a oportunidade de
reflexionar e debater sobre o modelo de Unión que
quere para o futuro.

•

Fomentar o uso de Internet como ferramenta
educativa,

informativa

e

comunicativa

e

a

aprendizaxe doutra lingua.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Todos os centros escolares de Ensinanza Secundaria

destinatarias

Obrigatoria, Bacharelato ou ciclos de Formación
Profesional

de

grao

medio

establecidos

na

Comunidade Autónoma de Galicia.
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
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Orzamento

2 014

5 000,00 €

2 015

5 000,00 €

2 016

5 000,00 €

Partida orzamentaria

15 000,00 €

11.06.313A.640.0

11.06.313A.226.06
Indicadores

Número de centros participantes no programa.

Número de mozos/as participantes no programa.
Medida 1.7.2.

Rede de Centros para a modernización e innovación

tecnolóxica de Galicia (Rede CeMIT).
Descrición e obxectivos

A través da Rede de centros de modernización

tecnolóxica (Rede CeMIT) alfabetizar dixitalmente ao
colectivo formado por menores de 30 anos con escasos
coñecementos informáticos.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 10 431 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

11 000 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
12 000 mozos e mozas para a anualidade 2 016.
* 12 000 mozos e mozas en total, xa que son datos
acumulativos.

Entidade promotora

Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia

(Amtega). Presidencia.
Orzamento

2 014

105 576,62 €

2 015

105 576,62 €

2 016

105 576,62 €

Partida orzamentaria
Indicadores

316 729,86 €

04.A1.571A.640.0
Número de accións realizadas dentro da Rede.

Número de mozos/as participantes nas actividades da
Rede.
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Medida 1.7.3.

Convenio co CPEIG.

Descrición e obxectivos

Convenio para a realización do Programa Navega con

Rumbo III e coñece o espazo Abalar, a finalidade e
formar aos/ás mais novos/as para a navegación
segura en internet e formar aos/ás pais e nais nas
funcionalidades do espazo Abalar.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 200 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia

(Amtega). Presidencia.
Orzamento

2 014

65 000,00 €

2 015

65 000,00 €

2 016

65 000,00 €

Partida orzamentaria

195 000,00 €

04.A1.571A.781.0

Indicadores

Número de mozos/as formados/as.

Medida 1.7.4.

Centros Quérote+: Programa Conéctate.

Descrición e obxectivos

Programa no que se traballan aspectos relacionados

coa convivencia a través de espazos tecnolóxicos.
Levanse a cabo as seguintes accións: información e
asesoramento de forma presencial, telefónica e on-line,
accións formativas en centros educativos, concellos e
entidades

do

tecido

asociativo,

e

accións

de

participación en espazos xuvenís como facultades,
xornadas, días mundiais...
Os obxectivos a acadar son:
- Xerais:
•

Contribuír ao desenvolvemento integral de mozos e
mozas, atendendo as súas demandas, intervindo en
todos os procesos posibles de xeito preventivo, e
fomentando a súa autonomía, capacidade de
xestión, habilidades persoais e toma de decisións en
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aspectos relacionados coa convivencia a través das

tecnoloxías da información e da comunicación.
•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, a aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Atender as consultas de mozas e mozos de forma
anónima, confidencial e gratuíta a través das
diferentes vías: presencial, telefónica e on-line sobre
temas relacionados coa convivencia en espazos
virtuais.

•

Facilitar a través de accións formativas que os
mozos e as mozas dispoñan dun mellor repertorio
de habilidades e estratexias que contribúan a
adquirir autonomía e liberdade para poder tomar
decisións de maneira responsable e saúdable en
relación aos seus vínculos persoais establecidos
e/ou mantidos a través de espazos virtuais.

•

Organizar e participar en eventos de sensibilización
para a mocidade e a poboación en xeral
relacionadas coa convivencia en espazos virtuais.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 5 600 mozos e mozas para as anualidades 2 014 e

destinatarias

2 015.
5 000 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria (Plan Proxecta).
Centro Penitenciario de Teixeiro.
Concellos.
Universidades.
Garda Civil.
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Asociacións.

Fundacións que traballan con menores con medidas
xudiciais.
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 969,98 €

11.06.313A.442.07
Número de accións de información e asesoramento

executadas.
Número de mozos/as participantes nas accións.
Número de accións formativas.
Número de mozos/as que participan nas accións
formativas.
Medida 1.7.5.

Implantación

dun

sistema

de

screenning

do

uso

problemático de Internet nos centros de ensinanza
secundaria obrigatoria
Descrición e obxectivos

Elaboración dunha ferramenta de screening composta

por once ítems con niveis elevados de fiabilidade,
validez, sensibilidade e especificidade.
Para o desenvolvemento de dito test desenvolverase
unha plataforma informática que permita recoller
datos on-line nos centros de ensinanza obrigatoria da
comunidade galega, a cerca do uso que os menores fan
de Internet e das novas tecnologías.
A finalidade e previr problemas emerxentes como o
uso de Internet e as novas tecnoloxías entre os/as
menores, así como a posta en marcha de políticas
adecuadas e a avaliación e s eguimentos das mesmas.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

persoas 87 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
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2 016

Entidade promotora

Convenio entre:

-Valedor do Pobo.
-Universidade de Santiago de Compostela.
-Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.
-Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de centros participantes no programa.

Número de test realizados.

OBXECTIVO OPERATIVO 1.8.: Desenvolver hábitos lectores entre a
mocidade galega e apoiar o desenvolvemento de proxectos de fomento
da lectura no ámbito educativo
Medida 1.8.1.

Ler conta moito. Programa de dinamización da lectura

nas bibliotecas.
Descrición e obxectivos

Programa de actividades de dinamización da lectura

desenvolvido na Rede de Bibliotecas de Galicia, que
conta cunha sección de actividades específicas para a
mocidade.
Ten como finalidade acadar os seguintes obxectivos:
•

Garantir unha oferta de actividade nas bibliotecas
do conxunto do territorio galego para favorecer o
achegamento da mocidade aos libros e á lectura.

•

Promover o achegamento aos centros bibliotecarios
dos/as mais novos/as.

•

Incrementar o índice de lectores e de usuarios/as
das bibliotecas públicas de Galicia.

Temporalización
2 014
2 015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas Sen determinar.

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Cultura. Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria.
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Orzamento

2 014

162 334,25 €

2 015

140 000,00 €

2 016

140 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

442 334,25 €

09.20.432A.640.5
Número de bibliotecas participantes no programa.

Número de actividades executadas.
Número de mozos/as participantes nas actividades.

Medida 1.8.2.

Plan de mellora de bibliotecas escolares.

Descrición e obxectivos

Programa polo que se dota a unha selección de

centros educativos de titularidade pública, dun
orzamento para apoiar a transformación da súa
biblioteca escolar e actualizar os seus recursos para
apoiar ás actividades de fomento da lectura e
alfabetización mediática.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Centros. Dirección Xeral de

Centros e Recursos Humanos. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

810 000,00 €

2 015

810 000,00 €

2 016

810 000,00 €

Partida orzamentaria

2 430 000,00 €

09.60.423A.229.15

09.60.423A.625.1
09.60.423A.628.1
Indicadores

Número de centros beneficiarios.

Número de alumnos/as beneficiarios/as.
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Medida 1.8.3.

Achegar os arquivos.

Descrición e obxectivos

Programación de actividades guiadas do Arquivo do

Reino de Galicia destinada ao alumnado de educación
secundaria e bacharelato.
Ten como finalidade acadar os seguintes obxectivos:
•

Dar a coñecer o labor dos arquivos como centros
de conservación e estudo das fontes primarias para
a interpretación dos acontecementos do pasado.

•

Poñer en valor o patrimonio documental galego.

•

Ofrecerlles

ás

persoas

en

formación

unha

aproximación á investigación arquivística.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 600 mozos/as por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Cultura. Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de actividades guiadas executadas.

Número de mozos/as participantes nas actividades
guiadas.
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EIXO 2. XUVENTUDE E EMPREGO
OBXECTIVO OPERATIVO 2.1.: Achegar á mocidade galega ao ámbito
do emprego, a través da realización de prácticas laborais en relación a
súa formación académica.
Medida 2.1.1.

Prácticas de mozos/as cualificados/as en empresas.

Descrición e obxectivos

Financiamento de prácticas non laborais en empresas

durante un período de nove meses de mozos/as
menores

de

25

anos

cualificados

(titulación

universitaria, titulación nun ciclo medio ou superior
de formación profesional, ou acreditación profesional
mediante un certificado de profesionalidade).
A achega económica será dunha bolsa equivalente ao
80% do IPREM (426 €/mes).
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 260 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

240 mozos e mozas para a anualidade 2 015.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería

de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

1 000 000,00 €

2 015

917 000,00 €

2 016

917 000,00 €

Partida orzamentaria

2 834 000,00 €

11.03.323A.471.0

Indicadores

Número de mozos e mozas que realizaron as prácticas.

Medida 2.1.2.

Iniciación e fomento da I+D na estatística.

Descrición e obxectivos

Realización de prácticas tuteladas no Instituto Galego

de

Estatística

do

alumnado

do

Master

Interuniversitario en Técnicas Estatísticas, para o
desenvolvemento das tarefas adecuadas ao seu nivel
de formación e facilitando a inserción laboral da
mocidade.
Temporalización

2 014

2 015
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2 016

Localización
Previsión

A Comunidade Autónoma.
de

persoas 2 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Galego de Estatística. Consellería de

Facenda.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de mozos/as que realizaron prácticas

tuteladas.
Medida 2.1.3.

Formación especializada en estatística.

Descrición e obxectivos

Realización de prácticas tuteladas no Instituto Galego

de Estatística do alumnado que curso estudos na
Facultade

de

Matemáticas,

permitindo

o

desenvolvemento das tarefas adecuadas ao seu nivel
formativo e facilitando a súa incorporación ao
mercado laboral.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 2 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Galego de Estatística. Consellería de

Facenda.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de mozos/as que realizaron prácticas

tuteladas.
Medida 2.1.4.

Coñecemento a través da estatística.

Descrición e obxectivos

Realización de prácticas tuteladas no Instituto Galego

de

Estatística

do

alumando

do

Master

en

Desenvolvemento Rexional e Integración Económica,
desenvolvendo tarefas adecuadas ao
formativo para facilitar a inserción laboral.
Temporalización

2 014

2 015

Localización

A Comunidade Autónoma.
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2 016

seu

nivel

Previsión

de

persoas 2 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Galego de Estatística. Consellería de

Facenda.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de mozos/as que realizaron prácticas

tuteladas.
Medida 2.1.5.

Practicum do Master de Xuventude.

Descrición e obxectivos

Realización de prácticas do master de xuventude nos

Espazos Xove e Centro coordinador (entidades da
Dirección

Xeral

de

Xuventude),

facilitando

o

achegamento ao mundo laboral.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 20 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Universidade de Santiago de Compostela.

Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de mozos/as que realizaron prácticas.

Medida 2.1.6.

Programa de formación de arquivos, bibliotecas e museos.

Descrición e obxectivos

Convocatoria de bolsas para persoas graduadas para

ampliar a súa formación no ámbito dos arquivos, das
bibliotecas e dos museos.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 59 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Cultura e Dirección Xeral de

Patrimonio

Cultural.

Consellería

Educación e Ordenación Universitaria.
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de

Cultura,

Orzamento

2 014

385 618,00 €

2 015

385 618,00 €

2 016

385 618,00 €

Partida orzamentaria

1 156 854,00 €

09.20.432A.480.0

09.20432A.480.1
09.20.432A.484.0
09.21.432A.480.0
09.21.432A.484.0
Indicadores

Número de mozos/as que obtiveron bolsa.

Medida 2.1.7.

Bolsas de estudo para estudantes de xornalismo.

Descrición e obxectivos

Axudas

para

complementar

á

formación

dos

estudantes de xornalismo e comunicación audiovisual,
a través da realización de prácticas.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 12 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora
Orzamento

Secretaria Xeral de Medios. Presidencia.
2 014

18 000,00 €

2 015

18 000,00 €

2 016

18 000,00 €

Partida orzamentaria

54 000,00 €

04.20.461A.444.0

Indicadores

Número de mozos/as que obtiveron bolsa.

Medida 2.1.8.

Bolsas

de

formación

de

expertos

en

cooperación

internacional para o desenvolvemento.
Descrición e obxectivos

Formación de mozos e mozas titulados universitarios

en formación de cooperación internacional para o
desenvolvemento. Ten como finalidade fortalecer o
sector galego da cooperación para o desenvolvemento
e dar a posibilidade de realizar prácticas relacionadas
coa cooperación para o desenvolvemento.
Temporalización

2 014

2 015
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2 016

Localización
Previsión

A Comunidade Autónoma.
de

persoas 8 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión

Europea. Vicepresidencia e Consellería da Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza.
Orzamento

2 014

90 000,00 €

2 015

90 000,00 €

2 016

90 000,00 €

Partida orzamentaria

270 000,00 €

05.26.331A.480.0

05.26.331A.484.0
Indicadores

Número de mozos/as que obtiveron bolsa.

Medida 2.1.9.

Axudas, bolsas e convenios en materia de comercio..

Descrición e obxectivos

Concesión de bolsas de formación na Dirección Xeral

de Comercio, para que as persoas que teñan unha
titulación universitaria de segundo ciclo ou grao
superior complementen os coñecementos teóricos
adquiridos nos seus estudos cunha formación práctica
que lles permitise afrontar con maiores garantías o
seu futuro profesional.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 4 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección

Xeral

de

Comercio.

Consellería

Economía e Industria.
Orzamento

2 014

45 200,00 €

2 015

45 200,00 €

2 016

45 200,00 €

Partida orzamentaria

135 600,00 €

08.02.751A.480.0

08.02.751A.484.0
Indicadores

Número de mozos/as que obtiveron bolsa
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de

Medida 2.1.10.

Bolsas de formación de tecnólogos e persoal de apoio á

investigación, bolsas de prácticas para os recentemente
titulados en especialidades agrarias, forestais, veterinaria,
tecnoloxía dos alimentos e bioloxía e bolsas de prácticas
para alumnos/as e recentemente persoas tituladas de
formación profesional da familia agraria.
Descrición e obxectivos

Bolsas

de

formación

para

persoas

tituladas

universitarias agroforestais e afíns, así como as
persoas tituladas de formación profesional e alumnado
dos ciclos formativos de grao medio e superior da
familia agraria, completen os coñecementos teóricos
adquiridos nos seus estudos.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 70 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Formación e Transferencia

Tecnolóxica. Secretaria Xeral de Medio Rural e
Montes. Consellería de Medio Rural e do Mar.
Orzamento

2 014

250 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

250 000,00 €

12.20.422M.480.0
Número de mozos/as que obtiveron bolsa.
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OBXECTIVO OPERATIVO 2.2.: Apoiar a contratación laboral de mozos
e mozas para favorecer a súa incorporación ao mercado laboral.
Medida 2.2.1.

Xestores Igapex de internacionalización.

Descrición e obxectivos

Programa de axudas á contratación laboral por parte

de empresas e organismos intermedios galegos de
especialistas en internacionalización empresarial para
a

realización

de

actividades

relacionadas

coa

prospección de novos mercados, coa incorporación de
especialistas de comercio exterior en empresas e
organismos intermedios galegos para o apoio á
inserción laboral e apoio a internacionalización.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 80 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Galego de Promoción Económica-IGAPE.

Consellería de Economía e Industria.
Orzamento

2 014

412 000,00 €

2 015

618 000,00 €

2016

618 000,00 €

Partida orzamentaria

1 648 000,00 €

08.A1.741A.470.5

08.A1.741A.481.4
08.A1.741A.445.2
Indicadores

Número de empresas que contan cun xestor de

internacionalización.
Número de mozos/as contratados/as como xestores.
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Medida 2.2.2.

Bolsa de traballo xestores igapex de internacionalización..

Descrición e obxectivos

Creación dunha bolsa de traballo con mozos e mozas

licenciados/as ou diplomados/as universitarios/as con
formación ou experiencia en internacionalización
empresarial.
A finalidade é:
-

Facilitar ás empresas galegas a prospeción a novos
mercados.

-

Apoiar a incorporación ao mercado laboral de
mozos e mozas profesionais co perfil e formación en
internacionalización empresarial.

Temporalización

2 014

Localización

Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 700 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

800 mozos e mozas para as anualidades 2 015 e 2 016.

Entidade promotora

Instituto Galego de Promoción Económica-IGAPE.

Consellería de Economía e Industria.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de empresas que fan uso da bolsa para

contratar xestores.
Número de mozos/as inscritos na bolsa.
Medida 2.2.3.

Programa de fomento da contratación por conta allea.

Descrición e obxectivos

Programa

que

incentiva

ás

empresas

para

a

contratación de persoas mozas desempregadas. Con
este programa se intenta reducir a taxa de
desemprego xuvenil, incrementar a ocupación da
poboación moza e favorecer a incorporación e
reincorporación da mocidade ao mercado laboral.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

destinatarias

de

2 015

2 016

persoas 750 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

775 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
800 mozos e mozas para a anualidade 2 016.
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Entidade promotora

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

5 500 000,00 €

2 015

5 730 000,00 €

2 016

6 000 000,00 €

Partida orzamentaria

17 230 000,00 €

11.02.322C.472.1

11.02.322C.472.3
Indicadores

Número de empresas participantes no programa.

Número de mozos/as contratados/as.

Medida 2.2.4.

Incentivos a contratación: Contratación temporal de mozos

e mozas que non traballan, non estudian e non reciben
formación.
Descrición e obxectivos

Axuda de 200 euros mensuais para a contratación

temporal, cunha duración igual ou superior a 6 meses,
de mozos e mozas que non traballan, non estudian e
non reciben formación.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

2 400 000,00 €

2 015

2 400 000,00 €

2 016

2 400 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

7 200 000,00 €

11.02.322C.472.3
Número de empresas que contratan de mozos e mozas

que non traballan, non estudian e non reciben
formación.
Número de mozos/as contratados/as.
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OBXECTIVO OPERATIVO 2.3.: Facilitar a capacitación das persoas
desempregadas e ocupadas para mellorar as súas posibilidades de
empregabilidade.
Medida 2.3.1.

Programas mixtos de formación e emprego.

Descrición e obxectivos

Programa de axudas para a posta en funcionamento de

obradoiros de emprego que combinan accións de
formación profesional para o emprego en alternancia
coa realización dun traballo real e produtivo en
actividades de utilidade pública ou interese xeral para
a mellora da súa empregabilidade que lles facilite a súa
posterior inserción laboral.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 360 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería

de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras
Orzamento

Entidades locais.
2 014

3 000 000,00 €

2 015

3 000 000,00 €

2 016

3 000 000,00 €

Partida orzamentaria

9 000 000,00 €

11.03.322A.460.2

Indicadores

Número de mozos/as formados/as.

Medida 2.3.2.

Contrato para a formación e aprendizaxe.

Descrición e obxectivos

Apoio a financiación da formación, por parte da

empresa, para mozos e mozas menores de 30 anos sen
cualificación no certificado que se vai impartir
asociado ao contrato.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

destinatarias

de

2 015

2 016

persoas 118 mozos e mozas para a anualidade 2014.

82 mozos e mozas para a anualidade 2015.
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Entidade promotora

Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería

de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

650 000,00 €

2 015

450 000,00 €

2016

450 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

1 550 000,00 €

11.03.323A.471.0
Número de certificados impartidos.

Número de mozos/as contratados/as.
Medida 2.3.3.

Incentivos á contratación: Contrato para a formación e o

aprendizaxe.
Descrición e obxectivos

Apoio á formación de mozos e mozas cunha axuda de

100 € mensuais (ata un máximo de 12 mensualidades)
sempre que o tempo efectivo de traballo sexa igual ou
superior ao 75% da xornada laboral.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 400 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

480 000,00 €

2 015

480 000,00 €

2 016

480 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.02.322C.472.3
Número de mozos/as contratados/as.

100

1 440 000,00 €

Medida 2.3.4.

Formación Profesional Dual.

Descrición e obxectivos

Oferta de ciclos formativos a mozos e mozas de 30

anos sen cualificación necesaria no ciclo formativo que
se imparta asociado a un contrato para a formación e o
aprendizaxe ou a unha bolsa.
Contárase coa colaboración de empresas, asociacións
empresariais e outras entidades a inserción laboral do
alumnado.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 250 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

400 mozos e mozas para a anualidade 2 015.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

460 836,00 €

2 015

737 338,00 €

2016

737 338,00 €

Partida orzamentaria

1 935 512,00 €

09.50.422M.640.19

09.60.422M.12
Indicadores

Número de ciclos formativos realizados.

Número de mozos/as que participan neste tipo de
formación.
Medida 2.3.5.

Formación profesional modular.

Descrición e obxectivos

Impartición de 1960 módulos formativos polo réxime

para persoas adultas nas modalidades presencial ou a
distancia, destinados a mozos e mozas traballadores
menores de 30 anos cunha experiencia profesional
superior a 2 anos que desexan actualizar as súas
competencias.
A finalidade é favorecer a obtención de títulos de
formación profesional para mellorar a cualificación dos
mozos e mozas e facilitar a súa inserción profesional.
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Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 5 062 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

5 568 mozos e mozas para a anualidade 2 015.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

5 622 750,00 €

2 015

6 184 803,00 €

2016

6 184 803,00 €

Partida orzamentaria

17 992 356,00 €

09.60.422M.229

09.60.422M.12
Indicadores

Número de módulos formativos realizados.

Número de mozos/as formados/as.
Medida 2.3.6.

Plans de formación para persoas traballadoras ocupadas.

Descrición e obxectivos

Impartición de accións formativas dirixidas ás persoas

traballadoras

ocupadas

para

mellorar

a

súa

cualificación, potenciar a reciclaxe e facilitar a
promoción profesional.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 400 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería

de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

1 000 000,00 €

2 015

1 000 000,00 €

2 016

1 000 000,00 €

Partida orzamentaria

3 000 000,00 €

11.03.323B.471.0

11.03.323B.481.0
Indicadores

Número de accións formativas realizadas.

Número de mozos/as formados/as.
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Medida 2.3.7.

Accións formativas dirixidas a persoas desempregadas.

Descrición e obxectivos

Impartición de accións de formación profesional para

o

emprego

dirixidas

a

persoas

traballadoras

desempregadas co obxecto de cualificalas e mellorar a
súa empregabilidade.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 4 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería

de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

14 400 000,00 €

2 015

14 400 000,00 €

2 016

14 400 000,00 €

Partida orzamentaria

43 200 000,00 €

11.03.323A.460.1

11.03.323A.471.0
11.03.323A.481.0
Indicadores

Número de accións formativas realizadas.

Número de mozos/as formados/as.
Número de mozos/as que acadaron un contrato
despois da realización das accións formativas.
Medida 2.3.8.

Formación de mozos e mozas sen cualificación (Actuación

1).
Descrición e obxectivos

Impartición de accións formativas para mozos e mozas

de baixa cualificación:
•

Accións formativas conducentes á obtención de
certificados de profesionalidade Nivel 1 (familias
profesionais de Hostalaría e Turismo, Imaxe
persoal, Instalación e mantemento, Servizos
socioculturais e Informática e telecomunicacións.

•

Cursos de competencias clave (lingua castelá,
lingua galega e matemáticas).

Temporalización

2 014

2 015

Localización

A Comunidade Autónoma.
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2 016

Previsión

de

persoas 1 125 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería

de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

2 300 000,00 €

2 015

2 300 000,00 €

2016

2 300 000,00 €

Partida orzamentaria

6 900 000,00 €

11.03.323A.460.0

11.03.323A.471.0
11.03.323A.481.0
Indicadores

Número de accións formativas realizadas.

Número de mozos/as que obtiveron un certificado de
profesionalidade Nivel 1.
Número de mozos/as que participaron nos cursos de
competencias clave.
Medida 2.3.9.

Formación de mozos e mozas sen cualificación (Actuación

2).
Descrición e obxectivos

Apoio da formación de mozos e mozas menores de 30

anos que non posúen nin cualificación profesional nin
o título de graudado na ESO. Para elo, poñense en
marcha as seguintes actuacións:
•

Oferta de 306 programas de Cualificación
Profesional Inicial durante o curso 2013-2014 e
no curso 2014-2015 serán sustituídos por ciclos
formativos básicos de formación profesional.

•

Accións formativas regradas conducentes á
obtención do título de graduado en educación
secundaria (título que permite o acceso aos ciclos
formativos de grao medio, ás accións formativas
dos certificados de profesionalidade de nivel II e
ao bacharelato.

104

•

Organización e celebración de probas libres para

a obtención do título de graduado en secundaria.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 18 123 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

23 100 mozos e mozas para a anualidade 2 015.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

18 540 800,00 €

2 015

19 540 800,00 €

2016

19 540 800,00 €

Partida orzamentaria

57 622 400,00 €

09.60.422M.229

09.60.422M.12
Indicadores

Número de programas de Cualificación Profesional

Inicial realizados e número de mozos/as participantes
nos memos.
Número de accións formativas regradas se realizaron
para que os mozos e mozas obtiveran o título de
graduado en educación secundaria.
Número de mozos/as que obtiveron o título de
graduado en educación secundaria.
Medida 2.3.10.

Programas integrados para o emprego.

Descrición e obxectivos

Programas de emprego dirixidos á mellora da

empregabilidade e á inserción laboral das persoas
traballadoras en situación de desemprego mediante a
posta en marcha de plans integrais que combinan
accións de información, orientación e asesoramento,
formación, práctica laboral, prospección da empresa e
intermediación laboral e mobilidade xeográfica.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

persoas 900 mozos e mozas por ano.

destinatarias
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2 016

Entidade promotora

Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería

de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras
Orzamento

Entidades locais e entidades sen ánimo de lucro.
2 014

2 736 000,00 €

2 015

2 000 000,00 €

2 016

2 000 000,00 €

Partida orzamentaria

6 736 000,00 €

11.03.322A.460.3

11.03.322A.481.3
Indicadores

Número de entidades que xestionaron un programa

integrado para o emprego.
Número de mozos/as participantes en programas
integrados.
Número de mozos/as contratados/as.

Medida 2.3.11.

Formación de mozos/as en centros educativos.

Descrición e obxectivos

Impartición de accións formativas conducentes á

obtención de certificados de profesionalidade por parte
de mozos e mozas desempregados, prioritariamente de
baixa cualificación. As accións desenvolveranse nos
centros de titularidade da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria (Centros
integrados e Institutos)
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 005 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería

de Traballo e Benestar.
Entidade colaboradora

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria.
Orzamento

2 014

3 241 092,00 €

2 015

3 241 092,00 €

2 016

3 241 092,00 €
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9 723 276,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.03.323A.229
Número de certificados impartidas.

Número de mozos/as formados/as.
Medida 2.3.12.

Programa de formación profesional de persoas con

discapacidade.
Descrición e obxectivos

Convenio coa Confederación Galega de Persoas con

Discapacidade

para

apoiar

ás

persoas

con

discapacidade para que adquiran competencias que as
capaciten para a súa inserción laboral.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 16 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade.

Orzamento

* Orzamento conxunto coa medida 2.3.13

Indicadores

Número de mozos/as con discapacidade formados/as.

Medida 2.3.13.

Programa de formación ocupacional dirixido a persoas con

discapacidade física gravemente afectadas.
Descrición e obxectivos

Convenio con COGAMI para a realización dun

programa de formación ocupacional no que se
potencien as capacidades persoais de cara a acadar o
maior nivel de independencia posible a través da
aprendizaxe de actividades ocupacionais relacionadas
coas TIC.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 53 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade.
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Orzamento

* Orzamento conxunto coa medida 2.3.13

Indicadores

Número de mozos/as con discapacidade física

formados/as.

* Orzamento conxunto medidas 2.3.12 e 3.3.13
Orzamento

2 014

85 152,00 €

2 015

85 152,00 €

2 016

85 152,00 €

Partida orzamentaria

255 456,00 €

11.04.312E.481.2

OBXECTIVO OPERATIVO 2.4.: Crear mecanismos de información,
orientación e asesoramento en materia de emprego para a mocidade
galega.
Medida 2.4.1.

Información, orientación e prospección de emprego.

Descrición e obxectivos

Programa

de

información,

acompañamento,

motivación e asesoramento. Este programa vai
facilitar que os/as mais novos/as determinen as súas
capacidades e intereses, así como xestionar a súa
traxectoria individual de aprendizaxe e mellorar as
oportunidades de inserción no mercado laboral.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 18 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería

de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Entidades

locais,

confederacións

e

asociacións

empresariais e sindicais e entidades sen ánimo de lucro
especializadas na atención a colectivos de difícil
inserción laboral.
Orzamento

2 014

1 327 500,00 €

2 015

1 400 000,00 €

2 016

1 400 000,00 €
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4 127 500,00 €

Partida orzamentaria

11.03.322A.460.4

11.03.322A.481.1
11.03.322A.481.2
Indicadores

Número de mozos/as atendidos/as.

Medida 2.4.2.

Atención preferente dos mozos e mozas menores de 30 anos

sen cualificación polo SPEG.
Descrición e obxectivos

Servizo de atención especializada para mozos e mozas

menores de 30 anos, sen cualificación, inscritos como
demandantes de emprego nas oficinas do SPEG.
Nun prazo inferior aos catro meses, dende que se
anotaron

como

demandantes

proporcionaraselles

un

servizo

de
de

emprego,
orientación

profesional, acompañamento e formación.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 8 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección

Xeral

de

Emprego

e

Formación.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento.

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de mozos/as atendidos/as.

Medida 2.4.3.

Proxecto de Garantía Xuvenil “Aval jóvenes”.

Descrición e obxectivos

Proxecto europeo de Garantía Xuvenil dirixida a

mozos e mozas para facilitar a orientación profesional
e apoialos na súa inserción laboral ou acceso ao
mercado laboral.
A finalidade deste proxecto é:
•

Apoiar aos mozos/as para que se integren nas
Pemes locais existentes.

•

Apoiar aos xóvenes a crear a súa propia empresa
no seu eido local e a beneficiarse dos privilexios
das zonas rurais para facilitar o emprego.
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•

Impulsar a promoción de territorios rurais

fráxiles ou desfavorecidos.
•

Mostrar e difundir que as zonas rurais ofrecen
mais oportunidades á hora de promover novos
empregos e empresas.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

174 660,51 €

Partida orzamentaria

174 660,51 €

11.06.313A.460.1

11.06.313A.481.1
11.06.313A.640.0
Indicadores

Número de mozos/as participantes no programa

Número de mozos/as participantes no programa que
acadaron a súa inserción laboral.

Medida 2.4.4.

Alianzas para o coñecemento.

Descrición e obxectivos

Alianzas para o coñecemento baséase na interacción

entre grupos de persoas desempregadas mozas nun
marco alonxado dos modelos de busca de traballo
convencionais

onde

comparten

experiencias,

formación e información partindo dunha situación
común.
A metodoloxía base parte das dinámicas de coaching
mantendo o protagonismo das persoas participantes
en

todo o

actividades

proceso. Contempla tamén outras
como

técnicas

grupais,

formación

específica, relacións interpersoais, emprendemento,
facendo

especial

fincapé

naquelas

participación xuvenil e ao voluntariado.
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enfocadas

á

Obxectivos

1. Conseguir a integración no mercado laboral
das persoas participantes ben dun proxecto
emprendedor propio, ben nun traballo
2. Converter ás persoas participantes en actores
principais do seu proceso de empregabilidade
fronte aos modelos tradicionais.
3. Traballar actitudes valiosas para a busca de
emprego entre as persoas participantes e
habilitalos

en

novas

competencias

e

cualificacións.
4. Crear estruturas de traballo colaborativas
entre os membros de cada alianza.
5. Formar ás persoas participantes no ámbito da
educación non formal en proxectos de
voluntariado e participación.
Temporalización

2014

Localización

Espazos Xove da Rede de Centros de Xuventude

Previsión

de

2015

2016

persoas 140 participantes por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de mozos/as participantes no programa.

Número de mozos/as participantes no programa que
acadaron a súa inserción laboral.
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Medida 2.4.5.

Servizo de apoio e asesoramento a entidades adicadas á

atención das persoas con síndrome de Down e ás súas
familias.
Descrición e obxectivos

Convenio coa Federación Galega de Institucións para

o Síndrome de Down para o financiamento de
programas destinados a persoas con discapacidade
intelectual con síndrome de Down en situación de
dependencia e as súas familias, a través dun servizo de
apoio e asesoramento a entidades dedicadas á atención
das persoas con síndrome de Down e ás súas familias.
Ten como obxectivo favorecer a integración social e
laboral deste colectivo.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 336 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Federación Galega de Institucións para o Síndrome de

Down.
Orzamento

2 014

236 826,00 €

2 015

236 826,00 €

2 016

236 826,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

710 478,00 €

11.04.312E.481.25
Número de entidades ás que se lle presta este servizo.

Número de mozos/as con síndrome de down
beneficiarias da medida.
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Medida 2.4.6.

Servizos de apoio ás persoas con discapacidade e as súas

familias.
Descrición e obxectivos

A través dun convenio coa Confederación Galega de

Persoas con Discapacidade levase a cabo un servizo de
información
discapacidade,

e

asesoramento
actividades

ás

físicas

persoas
e

con

psíquicas,

formación e inserción laboral das persoas con
discapacidade.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 122 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras
Orzamento

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade.
2 014

81 146,00 €

2 015

81 146,00 €

2 016

81 146,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

243 438,00 €

11.04.312E.481.21
Número de entidades ás que se lles presta este servizo.

Número de mozos/as con discapacidade beneficiarias
da medida.
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OBXECTIVO OPERATIVO 2.5.: Facilitar a inserción social e laboral de
menores infractores ou menores en risco de exclusión social.
Medida 2.5.1.

Organización do traballo remunerado e a formación

ocupacional dos menores infractores internado en centros de
reeducación.
Descrición e obxectivos

Formación profesional para menores internados en

centros, a través de programas formativos, técnicas de
busca de emprego, organización de obradoiros e
realización de actividades laborais nos propios
centros..
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 123 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Familia e Menores. Dirección

Xeral de Familia e Inclusión Social. Consellería de
Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras
Orzamento

INSERGAL S.L.U (entidade xestora).
2 014

162 000,00 €

2 015

162 000,00 €

2 016

162 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

486 000,00 €

11.05.312B.228
Número de mozos/as participantes en accións

formativas
Número de mozos/as participantes en actividades
laborais
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Medida 2.5.2.

MENTOR.

Descrición e obxectivos

Programa integral destinado á mocidade que se atopa

na fase de saída do proceso de protección de menores.
A finalidade do programa é, por un lado, a prevención
de situacións de risco social e, por outro, a inclusión
social e laboral deste tipo de mozos.
Os obxectivos que se pretenden acadar son:
-

Motivar á mocidade para que participe no seu
propio proceso de inserción sociolaboral,
facilitandolles hábitos laborais básicos.

-

Ofrecer a mocidade toda a información que
precise e as estratexías necesarias para acceder
ao mercado de traballo e manterse nel, a
través de formación, desenvolvemento de
habilidades interpersoais…

-

Preparar

a

mocidade

para

a

vida

independente.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 400 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Familia e Menores. Dirección

Xeral de Familia e Inclusión. Consellería de Traballo
e Benestar
Entidades colaboradoras

Instituto Galego para a Xestión do Terceiro Sector

(entidades xestora).
Tecido empresarial.
Orzamento

2 014

1 532 712,26 €

2 015

1 532 712,26 €

2 016

1 532 712,26 €

Partida orzamentaria
Indicadores

4 598 136,78 €

11.05.312B.228
Número de mozos/as beneficiarios/as do programa
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Medida 2.5.3.

NoNEETS. Programa permanente de asesoramento e

formación de adultos xoves para a súa inclusión no mercado
laboral (programa Life Long Learning-Grundtvig).
Descrición e obxectivos

Programa de apoio a grupos vulnerables da poboación

para a adquisición de ferramentas básicas de
formación e información co fin de acadar a inserción
no mundo laboral ou a participación en actividades
formativas.
A finalidade é reducir o abandono escolar e as taxas de
desemprego, ao tempo que se motiva á persoa para
levar a cabo un proceso activo de inserción no mundo
laboral. Para elo, fixanse os seguintes obxectivos:
•

Proporcionar un coñecemento sobre o perfil da
persoa, un asesoramento e información sobre
oportunidades

laborais

e/ou

alternativas

formativas.
•

Favorecer a inserción dos/as mozos e mozas no
mercado de traballo mediante o desenvolvemento
de aptitudes necesarias para o acceso ao traballo.

•

Desenvolver un modelo e ferramenta susceptibles
de ser transferibles a outras rexións da UE.

Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 100 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar
Orzamento

2014

11 041,00 €

2015

10 663,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

21 704,00 €

11.06.313A.640.0
Número de mozos/as participantes no programa.

Número de mozos/as participantes no programa que
acadaron a súa inserción laboral.
Medida 2.5.4.

Centros Quérote+: Programa de intervención con menores
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en risco de exclusión
Descrición e obxectivos

Formación a grupos de menores en risco de exclusión

e sesións individualizadas en caso dunha medida
específica que requira unhas horas de formación
nalgunha temática específica abordada dende o centro,
dado que se nos recoñece como servizo público
especializado para cubrir esa demanda.
Os obxectivos a acadar son:
Xerais:
- Facilitar a inserción social dos e das menores
infractores/as en risco de exclusión a través de
programas

ou

intervencións

formativas

especializadas.
Específicos:
- Realizar sesións formativas cos grupos de menores
en exclusión sobre as temáticas abordadas dende os
centros Quérote+.
- Realizar sesións individualizadas de información/
formación a menores cunha medida específica
formativa.
- Dar a coñecer o servizo dos centros Quérote+ ás
persoas participantes no programa.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 100 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar
Entidades colaboradoras

Camiña Social

Arela
Aldeas Infantís
Trama
Orzamento

2 014

20 565,66 €
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61 696,98 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.06.313A.442.07
Número

de

mozos/as

en

risco

de

exclusión

beneficiarios da medida.
Número de accións formativas e levadas a cabo.

Medida 2.5.5.

Centros

Quérote+:

Programa

de

intervención

socioeducativo no centro penitenciario de Teixeiro.
Descrición e obxectivos

Programa de intervención socioeducativa no centro

penitenciario de Teixeiro “Socializados”. É un
programa que se dirixe a mozos e mozas seleccionados
dos Módulos 1 e Módulo 5 co obxecto de, a través de
10 sesións formativas, contribuir activamente nos
procesos de construcción persoal dos proxectos de
inserción social.
Os obxectivos a acadar son:
Xerais:
- Facilitar a inserción social de mozos e mozas
selecionadas dos Módulos 1 e 5 do centro
penitenciario de Teixeiro.
Específicos:
- Fomentar o coñecemento e o coidado persoal a
nivel integral.
- Potenciar a adopción e o desenvolvemento de
actitudes de asertividade e empatía nos procesos de
interacción persoal.
- Elaborar instrumentos cognitivos cos que adestrar
habilidades e destrezas no manexo de emocións e
na resistencia á frustración.
- Analizar os distintos elementos que forman parte
nos procesos comunicativos e relacionais, no marco
do contexto cultural e social.
- Impulsar o espírito crítico e dialéctico, na análise de
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significacións culturais e sociais, sobre o mundo

contemporáneo.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de mozos/as participantes nas accións

formativas.
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EIXO 3. XUVENTUDE, CREATIVIDADE E ESPÍRITO EMPRENDEDOR
EEMEMPRENDEDOR

OBXECTIVO OPERATIVO 3.1.: Apoiar o desenvolvemento das
manifestacións creativas da mocidade galega, facilitándolle espazos e
medios para a súa difusión.
Medida 3.1.1.

Galería Arte Xove.

Descrición e obxectivos

Posta a disposición da mocidade unha sala de

exposicións onde podan expoñer as súas obras e as
súas creacións artísticas.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

2 000,00 €

2 015

2 000,00 €

2 016

2 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

6 000,00 €

11.06.313A.640.0
Número de mozos/as que expuxeron obras artísticas.

Número de obras artísticas expostas por mozos/as.
Medida 3.1.2.

Xuventude Crea.

Descrición e obxectivos

Certame de creadores novos/as para fomentar a

creatividade e o talento da mocidade, así como e
facilitar as vías polas que se poida manifestar a
inquedanza

artística

individual

e

colectiva

da

mocidade galega.
O concurso consta de once especialidades: Teatro,
música, graffiti, artes plásticas, banda deseñada,
deseño de xoias, relato curto, poesía, videocreación,
moda e carteis.
Temporalización

2 014

2 015
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2 016

Localización
Previsión

A Comunidade Autónoma.
de

persoas 300 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

150 000,00 €

2 015

150 000,00 €

2 016

150 000,00 €

Partida orzamentaria

450 000,00 €

11.06.313A.640.0

11.06.313A.226.06
Indicadores

Número de mozos/as que presentaron candidatura

aos premios en cada unha das modalidades previstas.
Número de premios otorgados.
Medida 3.1.3.

Circuíto de creatividade.

Descrición e obxectivos

Exposicións e actuacións itinerantes das obras

gañadoras do certame de creadores/as novos/as
Xuventude Crea.
Os obxectivos que se pretenden acadar son:
- Poñer en valor as obras dos/as novos/as valores do
arte galego.
- Ofrecer os/as novos/as creativos/as as ferramentas
para a promoción e a difusión do seu arte.
- Apostar polo talento e iniciativas creativas da
mocidade galega.
- Incentivar a creatividade da mocidade.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

20 000,00 €

2 015

20 000,00 €

2 016

20 000,00 €
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60 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.06.313A.640.0
Número de exposicións e actuacións itinerantes

celebradas.
Número de visitantes ás exposicións e actuacións
itinerantes.
Medida 3.1.4.

Programas formativos do Centro Coreográfico Galego e do

Centro Dramático Galego.
Descrición e obxectivos

Actividades das compañías públicas de teatro e danza

en colaboración cos centros de formación escénica
para

integrar

experiencias

escénicas

entre

profesionais e alumnado.
Os obxectivos a acadar son:
- Ofrecer á mocidade en procesos de formación
artística unha experiencia práctica guiada por
profesionais.
- Favorecer un coñecemento do sector profesional
no que poidan desenvolverse no futuro.
- Facilitarlles ás persoas en proceso de formación
escénica espazos de exhibición pública do seu
traballo.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 700 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC).

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.
Entidades colaboradoras

Conservatorios de música e danza.

Escola Superior de Arte Dramática.
Aulas de teatro das Universidades galegas.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de actividades formativas programadas.

Número de mozos/as participantes nas actividades.
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Medida 3.1.5.

Xestión do Talento e a Difusión e Divulgación da Ciencia.

Descrición e obxectivos

Posta en marcha dunha Feira Científica (Galiciencia)

que pretende ser un punto de encontro entre os
investigadores mais xovenes de toda Galicia para
incentivar o talento e achegar a ciencia á sociedade de
forma divertida.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 3 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia Galega de Innovación. Consellería de

Economía e Industria.
Entidades colaboradoras

Parque Tecnolóxico de Galicia.

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología.
Orzamento

2 014

65 000,00 €

2 015

65 000,00 €

2 016

65 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

195 000,00 €

08.A3.561A.741.16
Número de investigadores xóvenes participantes.

Número de persoas visitantes da Feira.
Medida 3.1.6.

Cine en Curso.

Fotografía en Curso.
Descrición e obxectivos

Programas pedagóxicos de difusión e de creación, ten

como obxectivo achegar aos/ás mozos/as o cine e a
fotografía como arte, creación e cultura e explorar as
potencias pedagóxicas da creación audiovisual, así
como, facilitar un achegamento ao cine e á fotografía
dende a experiencia da creación.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 495 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

500 mozos e mozas para a anualidade 2 015 e 2 016.

Entidade promotora

Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC).
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Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria.
Orzamento

2 014

15 000,00 €

2 015

15 000,00 €

2 016

15 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

45 000,00 €

09.A1.432C.640.2
Número de mozas/os participantes no programa Cine

en Curso.
Número de mozas/os participantes no programa
Fotografía en Curso.

OBXECTIVO OPERATIVO 3.2.: Fomentar o espírito emprendedor da
mocidade e apoiar a posta en marcha das súas ideas empresariais.
Medida 3.2.1.

Xuventude COOP.

Descrición e obxectivos

Conxunto de actuacións dirixidas a fomentar o

emprendemento e o autoemprego cooperativo entre
mozos e mozas de 16 e 29 anos, que se atopen
finalizando procesos educativos e/ou formativos e
pretendan incorporarse ao mercado laboral. As
actuacións consisten en:
•

Divulgación:

Realización

dunha

campaña

divulgativa empregando a Escola Cooperativa e a
través dunha exposición itinerante.
•

Formación: Organización e desenvolvemento de
actividades formativas dirixidas a:
-

A capacitación de docentes e orientadores/as
como formadores/as e titores de proxectos
cooperativos.

-

A mellora das capacidades de emprendemento
da mocidade e da súa formación en materia de
xestión empresarial e cooperativa.

-

Creación de cooperativas xuvenís no ámbito
de centros ou entidades especializadas.
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•

Dotación de medios materiais: Posta a disposición

dos/as mozos/as os medios precisos para o inicio
da

actividade

das

cooperativas

xuvenís

(instalacións, mobiliario, maquinaria, ferrramentas,
equipos informáticos, suministros e consumibles…)
•

Acompañamento e titorización: Acompañamento e
titorización durante os dous primeiros anos de
actividade e axudas para facilitar a asistencia
técnica precisa para a realización de estudos de
viabilidade e plans de empresa.

•

Financiamento:
-

Falicitar anticipadamente o financiamento
preciso para o inicio de actividade.

-

Tratamento específico da mocidade nos
incentivos dirixidos ao fomento de emprego
en cooperativas.

-

Axudas aos mozos e mozas que se incorporan
como socios/as traballadores/as para efectuar
a achega de capital social.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 300 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

600 000,00 €

2 015

600 000,00 €

2 016

600 000,00 €

Partida orzamentaria

1 800 000,00 €

11.02.324A.471.0

11.02.324A.472.0
Indicadores

Número de accións divulgativas realizadas.

Número de accións formativas impartidas.
Número de materiais postos a disposición da
mocidade.
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Número de servizos de acompañamento e titorización

realizadas.
Número de medidas de financiamento levadas a cabo.
Número de mozos e mozas que puxeron en marcha a
súa idea empresarial e/ou crearon unha cooperativa.
Medida 3.2.2.

Rede galega de viveiros de empresas en centros educativos

“Emprende”.
Descrición e obxectivos

Apoio ao desenvolvemento de proxectos empresariais

e constitución de empresas en centros educativos para
mozos e mozas matriculados e/ou titulados en
ensinanzas postobrigatorias. Pretase un servizo
gratuíto de:
•

Asesoramento

técnico

polo

profesorado

que

imparte formación no sector onde se desenvolva o
proxecto.
•

Asesoramento do persoal técnico especialista para
avaliar a viabilidade do proxecto.

•

Titoría polo/a coordinador/a de emprendemento.

•

Uso das instalacións e servizos do viveiro do
centro.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 250 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

300 mozos e mozas para a anualidade 2 015.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

127 000,00 €

2 015

153 000,00 €

2016

153 000,00 €

Partida orzamentaria

09.60.422M.229

09.60.422M.640.17
09.60.422M.640.18
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433 000,00 €

Indicadores

Número de proxectos empresariais asesorados.

Número de instalacións empregadas.
Número de mozos/as que puxeron en marcha a súa
idea empresarial.
Medida 3.2.3.

Xuventude Emprende.

Descrición e obxectivos

Programa que fomenta o espírito emprendedor entre a

mocidade

mediante

sesións

de

teambuilding,

workshop, charlas…, axudando á mocidade no
desenvolvemento de competencias emprendedoras
como o traballo en equipo, a iniciativa empresarial, a
comunicación interpersoal… Ten como finalidade
fundamental fomentar entre os mozos e mozas a
actitude emprendedora.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 120 inscripcións e 40 prazas.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

4 356,00 €

2 015

4 356,00 €

2 016

4 356,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

13 068,00 €

11.06.313A.226.06
Número de sesións celebradas.

Número de mozos e mozas participantes nas accións
programadas.
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Medida 3.2.4.

Programa de apoio ás novas iniciativas empresariais.

Descrición e obxectivos

Programa para incentivar a aqueles mozos e mozas

que poñan en marcha novas iniciativas empresariais
xeradoras de emprego.
A finalidade é acadar os seguintes obxectivos:
•

Fomentar

o

espírito

emprendedor

entre

a

mocidade.
•

Reducir o desemprego xuvenil.

•

Incentivar a poboación moza ocupada.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 125 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

1 500 000,00 €

2 015

1 500 000,00 €

2 016

1 500 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

4 500 000,00 €

11.02.332C.472.0
Número de iniciativas emprendedoras beneficiarias do

programa.
Número de mozos/as beneficiarios/as do programa.
Medida 3.2.5.

Bolsas formativas “Re-Acciona” para a realización de

proxectos de mellora das Pemes galegas.
Descrición e obxectivos

Bolsas formativas para a adquisición de competencias

en ámbitos de xestión, baixo a titorización dun axente
colaborador do IGAPE na prestación de servizos de
asesoramento a empresas ou ben en organizacións
empresariais que presten este tipo de servizos.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

persoas 110 mozos e mozas por ano.

destinatarias
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2 016

Entidade promotora

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Consellería de Economía e Industria.
Orzamento

2 014

1 100 000,00 €

2 015

1 100 000,00 €

2016

1 100 000,00 €

Partida orzamentaria

3 300 000,00 €

08.A1.741A.480.0

08.A1.741A.484.0
Indicadores

Número de bolsas formativas otorgadas.

Medida 3.2.6.

Eduemprende.

Descrición e obxectivos

Proxecto que permite a implantación da cultura

emprendedora no sistema educativo non universitario
a través de catro eixos estratéxicos:
- Sensibilización e motivación: fomento da cultura
emprendedora.
- Capacitación

emprendedora:

mellora

das

capacidades en competencias emprendedoras do
alumnado, a través da orientación e a formación
axeitada para cada nivel educativo.
- Fomento e apoio da empresarialidade: apoio ao
alumnado con habilidades emprendedoras, para a
posta en marcha de proxectos empresariais
viables e para a posta en práctica de ideas
innovadoras de negocio.
- Coordinación e aproveitamento de iniciativas:
coordinación

e

posta

en

valor

sobre

emprendemento no sistema educativo de Galicia.
Inclúe os seguintes programas:
•

Atrévete: Fomento, motivación e sensibilización
do alumnado de educación primaria e educación
secundaria no espírito emprendedor.

•

Actúa: Alumnado do segundo curso dos ciclos
formativos e de bacharelato dos centros sostidos
con fondos públicos de Galicia para que poñan en
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valor

o

seu

ferramenta

talento

para

o

emprendedor

seu

como

desenvolvemento

profesional.
•

Idea : Concurso que, nos ciclos superiores
potencia a realización de proxectos empresariais e
impulsa o desenvolvemento de novas ideas entre
o alumnado e que, en ciclos medios detecta,
valora e pon en valor as iniciativas de
emprendemento social no ámbito xeográfico do
centro educativo.

•

Avanza: Formación práctica e específica sobre
como concretar e materializar un posible modelo
de negocio, idea ou proxecto de empresa, claves
para posicionarse no mercado ou como poñer en
marcha as iniciativas do alumnado participante.
Abrangue

experiencias

emprendedoras

e

información sobre as posibilidades de participar
na Rede de Viveiros de Empresas dos Centros
Educativos de Galicia.
•

Emprende: Programa que ten como fin último
promover a inserción laboral do alumnado de
formación profesional e a creación de emprego
estable,

mediante

o

fomento

do

espírito

emprendedor e as iniciativas empresariais no
sistema educativo de Galicia, dende a Rede de
Viveiros de Empresas creados nos centros
públicos.
•

Simula: Constitución dun negocio virtual no que
a dirección e xestión a leva a cabo o alumnado
dos ciclos, que reproducen na aula a simulación
das situacións reais do ámbito financeiro,
administrativo,

laboral,

comercial…

empresa.
Temporalización

2 014

2 015

Localización

A Comunidade Autónoma.
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2 016

dunha

Previsión

de

persoas 5 218 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

5 400 mozos e mozas para as anualidades 2 015 e
2 016

Entidade promotora

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Consellería de Economía e Industria.
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa.
Orzamento

2014

67 406,00€

2015

68 130,00 €

2016

68 855,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

204 391,00 €

08.A1.741A.640.3
Número de mozos e mozas participantes.

Número de proxectos empresariais postos en marcha.
Número de accións formativas realizadas.

Medida 3.2.7.

Emprendex.

Descrición e obxectivos

Posta en marcha de distintas actuacións para mozos e

mozas emprendedoras que, tendo a idea de creación
dunha empresa de ámbito internacional ou unha
empresa orientada ao mundo do asesoramento en
internacionalización de empresas, lles falten as
ferramentas para trasformala nunha empresa real.
•

Accións

formativas

que combinan

formación

presencial, online e asesoramento.
•

Formación en ferramentas e técnicas de creación e
xestión de empresas para que desenvolvan e
convertan o seu proxecto nunha empresa real.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 28 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Consellería de Economía e Industria.
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Orzamento

2 014

11 600,00 €

2 015

11 600,00 €

2016

11 600,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

34 800,00 €

08.A1.741A.640.9
Número de accións formativas realizadas.

Número de participantes nas accións formativas.
Número de ferramentas e técnicas postas a disposición
dos/as mozos e mozas emprendedores/as.
Número de proxectos postos en marcha.

Medida 3.2.8.

Unidade Galicia Emprende .

Descrición e obxectivos

Instrumento

de

asesoramento

emprendedores/as

galegos/as.

e

apoio

Esta

a

Unidade

encargase de prestar todos os servizos de apoio ao/á
emprendedor/a e de emitir informes de viabilidade
para proxectos madurso nun prazo de 30 días.
Contempla as seguintes actuacións:
- Puntos de atención ao/á emprendedor/a que
posibilitarán a contitución formal dunha nova
empresa en 24 horas.
- Creación dun Portal do/a emprendedor/a.
- Articulación dunha rede de mentores para dotar
de

formación

e

asesoramento

aos/ás

emprendedores/as galegos/as.
- Rede

de

Viveiros

Galicia

Emprende,

que

recompilarán todos os viveiros e incubadoras de
empresas existentes en Galicia.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 000 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

2 500 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
5 000 mozos e mozas para a anualidade 2 016

Entidade promotora

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Consellería de Economía e Industria.
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Orzamento

2014

69 580,00 €

2015

70 305,00 €

2016

71 029,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

210.914,00 €

08.A1.741A.640.3
Número de emprendores/as asesorados/as.

Número de proxectos empresariais postos en marcha.
Creación do portal do/a emprendedor/a e número de
usuarios/as.

OBXECTIVO

OPERATIVO

3.3.:

Apoiar

a

continuidade

e

desenvolvemento de proxectos empresariais no eido rural.
Medida 3.3.1.

Apoio á incorporación e a mellora produtiva da mocidade

posibilitando o acceso á terra con vocación agraria.
Descrición e obxectivos

A adxudicación de bancos de terras aos mozos e

mozas para que se acheguen ao mundo agrícola.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia

Galega

de

Desenvolvemento

Rural

(AGADER). Consellería do Medio Rural e do Mar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Superficie de terra adxudicada a mozos e mozas.

Número de mozos/as beneficiarios/as do programa.
Medida 3.3.2.

Primeria instalación de persoas mozas.

Descrición e obxectivos

Acceso das persoas menores de 40 anos á titularidade,

exclusiva ou compartida, da explotación agraria.
A finalidade é acadar os seguintes obxectivos:
•

Contribuír a modernización da explotación agraria.

•

Manter a poboación xuvenil no medio rural.

•

Promover o rexuvenecemento do sector agrario.

Temporalización

2 014

2 015

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.
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2 016

Previsión

de

persoas 400 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección

Xeral

de

Producción

Agropecuaria.

Consellería do Medio Rural e do Mar.
Orzamento

2 014

8 000 000,00 €

2 015

8 000 000,00 €

2 016

8 000 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

24 000 000,00€

12.22.712B.772.0
Número de explotacións agrarias con titularidade de

mozos/as.
Número de mozos/as acollidos ao programa.

OBXECTIVO OPERATIVO 3.4.: Establecer liñas de axuda e reducións
fiscais para favorecer o emprendemento e a creación de novos negocios.
Medida 3.4.1.

Programa de promoción do emprego autónomo.

Descrición e obxectivos

Axudas a mozos e mozas menores de 30 anos que se

dean de alta como traballadores/as autónomos. O
importe da axudas, no caso dun investimento de activo
fixo de 3 000 €, sería:
•

6 000 € para mozos/7 000 € para mozas.

•

8 000 € para mozos con discapacidade ou
pertencentes a colectivos en risco de exclusión
social/10 000 € mozas con discapacidade,
pertencentes a colectivos en risco de exclusión
social ou muller vítima de violencia de xénero.

Incremento no caso de que o investimento en activo
fixo sexa de 5 000 € e:
•

Mozos e mozas desempregadas (+2 000 €).

•

Persoas mozas desempregadas con discapacidade,
pertencentes a colectivos en risco de exclusión
social ou muller vítima de violencia de xénero
(+5 000 €).
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* No caso de mozos e mozas autónomos cuia

actividade

económica

non

leve

consigo

un

investimento en activo fixo forte pero si un gasto
corrente anual superior a 1 000 €, se lles podería
conceder unha axuda de 1 200 €.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 550 mozos e mozas por ano

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Traballo e Economía Social.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

4 500 000,00 €

2 015

4 500 000,00 €

2 016

4 500 000,00 €

Partida orzamentaria

13 500 000,00 €

11.02.322C.472.2

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios/as das axudas.

Medida 3.4.2.

Galicia-Emprende.

Descrición e obxectivos

Creación de pequenas e medianas empresas ou a

realización de investimentos en pequenas e medianas
empresas

novas

promovidas

por

novos

emprendedores.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 120 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

240 mozos e mozas para a anualidade 2 015.

Entidade promotora

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Consellería de Economía e Industria.
Orzamento

2 014

1 000 000,00 €

2 015

2 000 000,00 €

2016

2 000 000,00 €

Partida orzamentaria

08.A1.741A.770.4
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5 000 000,00€

Indicadores

Número de empresas novas creadas por mozos/as.

Importe dos investimentos en novas enpresas
realizadas por mozos/as.
Número

de

mozos/as

novos

emprendedores

beneficiarios da medida.
Medida 3.4.3.

Programa Emega.

Descrición e obxectivos

Programa

de

axudas

para

o

fomento

do

emprendemento feminino, estimulando as iniciativas
empresariais lideradas por mulleres e a creación de
emprego para mulleres por conta propia ou allea.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade.

Secretaria Xeral da Igualdade. Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administración Públicas e
Xustiza.
Orzamento

2 014

397 000,00 €

2 015

397 000,00 €

2 016

397 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

1 191 000,00€

05.11.313B.470.0
Número de mozas beneficiarias do programa de

emprendemento.
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Medida 3.4.4.

Imposto de doazóns.

Descrición e obxectivos

Redución do 95% na base impoñible pola adquisición

de calquera tipo de ben destinado á creación ou
constitución de empresa o negocio profesional, cun
límite 118 750 e 237 500 (grao de minusvalía igual ou
superior ao 33%) tendo en conta as seguintes
características:
•

Que se cause alta por primeira vez no censo de
empresarios/as, profesionais ou retedores/as.

•

Centro de xestión ou domicilio fiscal da entidade
situado en Galicia e manterse durante catro anos.

•

Formalizarse e manterse dous contratos laborais e
a xornada completa con duración mínima de dous
anos, alta no réxime xeral da Seguridade Social,
con persoas residentes en Galicia.

•

Manterse a actividade durante catro anos.

•

Límite na base impoñible do IRPF de 30 000 € e no
patrimonio en 250 000 € do/a adquirinte.

Ten como obxectivo fomentar as actividades de
emprendemento a favor das persoas descendentes
do/a causante, tendo en conta o patrimonio da persoa
donataria.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia

Tributaria

de Galicia.

Consellería

de

Facenda.
Orzamento

2 014

2 000 000,00 €

2 015

2 000 000,00 €

2 016

2 000 000,00 €

6 000 000,00 €

Partida orzamentaria

Non aplicable.

Indicadores

Número de empresas beneficiarias da medida.

Número de mozos/as beneficiarios do programa.

137

Medida 3.4.5.

Imposto de sucesións.

Descrición e obxectivos

Redución do 95% na base impoñible pola adquisición

de calquera tipo de ben destinado á creación ou
constitución de empresa o negocio profesional, cun
límite 118 750 e 237 500 (grao de minusvalía igual ou
superior ao 33%) tendo en conta as seguintes
características:
•

Que se cause alta por primeira vez no censo de
empresarios/as, profesionais ou retedores/as.

•

Centro de xestión ou domicilio fiscal da entidade
situado en Galicia e manterse durante catro anos.

•

Formalizarse e manterse dous contratos laborais e
a xornada completa con duración mínima de dous
anos, alta no réxime xeral da Seguridade Social,
con persoas residentes en Galicia.

•

Manterse a actividade durante catro anos.

•

Límite na base impoñible do IRPF de 30 000 € e no
patrimonio en 250 000 € do/a adquirinte.

Ten como obxectivo fomentar as actividades de
emprendemento a favor das persoas descendentes
do/a causante, tendo en conta o patrimonio da persoa
donataria.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia

Tributaria

de Galicia.

Consellería

de

Facenda..
Orzamento

2 014

500 000,00 €

2 015

500 000,00 €

2 016

500 000,00 €

1 500 000,00 €

Partida orzamentaria

Non aplicable.

Indicadores

Número de empresas beneficiarias da medida.

Número de mozos/as beneficiarios do programa.
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Medida 3.4.6.

Programa de Microcréditos.

Descrición e obxectivos

Programa para facilitar o acceso a unha financiación

de

carácter

específico,

na

modalidade

de

microcréditos, a efectos da posta en marcha,
promoción

e

apoio

financeiro

de

proxectos

empresariais. As persoas destinatarias son mozos e

mozas emprendedores/as que sexan menores de 35
anos e non dispoñan da capacidade económica
suficiente para acceder ao sistema crediticio ordinario.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

INJUVE.

Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de proxectos empresariais beneficiarios dos

microcréditos.
Número de mozos/as beneficiarios/as do programa.
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EIXO 4. XUVENTUDE E VIVENDA
OBXECTIVO OPERATIVO 4.1.: Apoiar a emancipación da mocidade, a
través de axudas para a compra ou aluguer dunha vivenda.
Medida 4.1.1.

Adxudicación de vivendas de promoción pública.

Descrición e obxectivos

Acceso ás vivendas de promoción pública, tanto a

través de compra como de aluguer por mozos e mozas
da comunidade autónoma.
Ten como finalidade cubrir as necesidades de vivenda
dun sector da poboación xove que se incorpore ao
mercado laboral.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 12 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

10 mozos e mozas para as anualidades 2 015 e 2 016.

Entidade promotora

Instituto Galego de Vivenda e Solo. Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orzamento

2 014

613 728,00 €

2 015

512 440,00 €

2 016

512 440,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

1 638 608,00€

07.81.451B.607.1
Número de mozos/as beneficiarios/as do programa na

modalidade de aluguer.
Número de mozos/as beneficiarios/as do programa na
modalidade de compra.
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Medida 4.1.2.

Fomento da rehabilitación de vivendas.

Descrición e obxectivos

Actuacións rehabilitadoras incluídas no plan estatal de

Fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación
edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 382 mozos e mozas para as anualidade 2 014 e 2 015.

destinatarias

328 mozos e mozas para as anualidades 2 016.

Entidade promotora

Instituto Galego de Vivenda e Solo. Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orzamento

2 014

573 650,00 €

2 015

573 650,00 €

2 016

419 700,00 €

Partida orzamentaria

1 567 000,00€

07.81.451A.780.4

* Pendente convenio Plan de vivenda 2013-2016
Indicadores

Número de vivendas de mozos/mozas rehabilitadas no

marco do programa.
Número de mozos/as beneficiarios/as do programa.
Medida 4.1.3.

Axudas ao aluguer de vivendas.

Descrición e obxectivos

Axudas para o financiamento parcial da renda, en

particular, a recollida no “Plan Estatal de fomento do
aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a
rexeneración e renovación urbanas 2013-2016” en
contía de ata o 40% da renda anual do aluguer, co
límite máximo de 2 400 € anuais por vivenda.
Ten como finalidade facilitar o acceso e permanencia a
unha vivenda en réxime de aluguer a sectores de
poboación con escasos medios económicos.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

destinatarias

2 015

2 016

persoas 266 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

453 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
423 mozos e mozas para a anualidade 2 016.
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Entidade promotora

Instituto Galego de Vivenda e Solo. Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orzamento

2 014

507 270,00 €

2 015

864 180,00 €

2 016

807 896,00 €

Partida orzamentaria

2 179 346,00€

07.81.451B.480.1

* Pendente convenio Plan de vivenda 2 013-2 016
Indicadores

Número

de

vivendas

alugadas

por

parte

de

mozos/mozas no marco do programa.
Número de mozos/as beneficiarios/as do programa.

OBXECTIVO OPERATIVO 4.2.: Establecer deduccións fiscais para
facilitar o acceso a unha vivenda por parte da mocidade.
Medida 4.2.1.

IRPF Dedución por alugamento de vivenda habitual.

Descrición e obxectivos

Deducións do 10% na cota íntegra autonómica cun

límite de 300 € polas cantidades satisfeitas en
concepto de alugamento de vivenda habitual. Os
requisitos serían:
•

Menor de 35 anos.

•

Contrato posterior ao un de xaneiro de 2 003.

•

Depósito da fianza no Instituto Galego de Vivenda
e Solo.

•

Base impoñible en IRPF non superior a 22 000 €

A finalidade desta medida é facilitar o abandono do
fogar familiar e iniciar unha vida independente.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 8 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia

Tributaria

de Galicia.

Consellería

de

Facenda.
Orzamento

2 014

2 000 000,00 €

2 015

2 000 000,00 €

2 016

2 000 000,00 €
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6 000 000,00 €

Partida orzamentaria

Non aplicable.

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios/as das deducións.

Medida 4.2.2.

Imposto de doazóns. Redución pola adquisición de diñeiro

destinado á adquisición dunha vivenda habitual en
Galicia..
Descrición e obxectivos

Redución do 95% na base impoñible nas doazóns de

diñeiro destinado a adquisición da primeira vivenda
habitual. Os requisitos son:
•

Donatario/a menor de 35 anos (fillos/as e
descendentes).

•

Cun límite único de 60 000 € para cada donatario/a
proveñan dun ou de distintos ascendentes.

•

Base impoñible menos mínimo persoal ou familiar
inferior a 30 000 €.

•

Formalizarse en escritura pública na que conste a
vontade de que o diñeiro doado destínese a
adquisición de vivenda habitual.

•

Adquirir vivenda habitual en Galicia no prazo de 6
meses dende a doazón ou amortizar préstamo.

A finalidade é facilitar aos/ás mozos/as o acceso a
súa primeira vivenda habitual.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 225 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia

Tributaria

de Galicia.

Consellería

de

Facenda.
Orzamento

2 014

270 000,00 €

2 015

270 000,00 €

2 016

270 000,00 €

810 000,00 €

Partida orzamentaria

Non aplicable.

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios/as das reducións.
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Medida 4.2.3.

Tipo reducido (4%) na modalidade de transmisións

patrimoniais onerosas para a adquisición de vivenda
habitual por menores de 36 anos.
Descrición e obxectivos

Bonificación

nas

transmisións

patrimoniais

cos

seguintes requisitos:
•

Que se destine o inmoble adquirido a vivenda
habitual do menor de 36 anos.

•

Que a suma do patrimonio dos/as adquirentes para
os que vaia constituír a súa vivenda habitual e
demais membros das súas unidades familiares non
supere a cifra de 200 000 € mais 30 000 € adicionais
por cada membro da unidade familiar que excede o
primeiro.

•

A adquisición deberá documentarse en escritura
pública, e se fará constar expresamente a finalidade
de destinala a constituír a súa vivenda habitual.

A finalidade e facilitar o acceso a vivenda aos/ás
menores de 36 anos establecendo límites en razón aos
seus niveis de patrimonio.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 900-1 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia

Tributaria

de Galicia.

Consellería

de

Facenda.
Orzamento

2 014

5 000 000,00 €

2 015

5 000 000,00 €

2 016

5 000 000,00 €

15 000 000,00 €

Partida orzamentaria

Non aplicable.

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios/as da bonificación.
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Medida 4.2.4.

Tipo

(0,5%)

na

modalidade

de

acto

xurídicos

documentados para a adquisición de vivenda habitual por
menores de 36 anos e constitución de préstamos destinados
ao seu financiamento.
Descrición e obxectivos

Bonificación na adquisición de vivenda habitual cos

seguintes requisitos:
•

Que se destine o inmoble adquirido a vivenda
habitual do/da menor de 36 anos.

•

Que a suma do patrimonio dos/as adquirentes para
os/as que vaia constituír a súa vivenda habitual e
demais membros das súas unidades familiares non
supere a cifra de 200 000 €, mais 30 000 €
adicionais por cada membro da unidade familiar
que exceda o primeiro.

•

A adquisición deberá documentarse en escritura
pública, e se fará constar expresamente a finalidade
de destinala a constituír a súa vivenda habitual.

A finalidade é facilitar o acceso a unha vivenda aos/ás
menores de 36 anos establecendo límites en razón aos
seus niveis de patrimonio.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 900 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Axencia

Tributaria

de Galicia.

Consellería

de

Facenda.
Orzamento

2 014

1 760 000,00 €

2 015

1 760 000,00 €

2 016

1 760 000,00 €

5 280 000,00 €

Partida orzamentaria

Non aplicable.

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios da bonificación.
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EIXO 5. XUVENTUDE, SAÚDE E DEPORTE
OBXECTIVO OPERATIVO 5.1.: Promover estilos e hábitos de vida
saudables entre a mocidade, desenvolvendo programas e campañas
concretas.
Medida 5.1.1.

Programas de prevención de drogodependencias coa

poboación xuvenil.
Descrición e obxectivos

Programa de intervención encamiñadas a previr o

inicio do consumo traballando sobre os factores de
risco e reforzando os factores de protección a través
dos diferentes programas preventivos.
Os obxectivos a acadar son:
•

Previr o inicio do consumo.

•

Dar ferramentas aos/ás xovenes para superar a
presión de iguais.

•

Informar e sensibilizar das consecuencias do
consumo sobre a saúde.

•

Traballar especificamente naqueles mozos/as en
situación especial de vulnerabilidade implicando as
familias como factor de protección.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 14 600 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Innovación e Xestión de Saúde

Pública. Consellería de Sanidade.
Orzamento

2 014

1 365 640,00 €

2 015

1 365 640,00 €

2 016

1 365 640,00 €

Partida orzamentaria

4 096 920 €

10.02.413A.460.1

10.02.413A.481.1
Indicadores

Número de mozos/as participantes nas actividades do

programa.
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Medida 5.1.2.

Clases sen fume.

Descrición e obxectivos

Programa preventivo desenvolto na escola que conten

as seguintes actuacións:
•

Aumento da conciencia e identificación das presións
do entorno sociocultural para iniciarse no consumo
e practicar o desenvolvemento das habilidades para
resistila.

•

Información das consecuencias do consumo de
tabaco a corto, medio e longo prazo, sendo os
propios escolares os que o van descubrindo dende
un formato lúdico.

•

Compromiso individual e grupal para non fumar,
enmarcado nun contexto de apoio.

A finalidade é evitar o inicio do consumo de tabaco na
adolescencia ou no seu defecto atrasalo, ademais de
potenciar a autoeficacia e habilidades dos/as escolares
para manterse como non fumadores/as, reforzando as
accións preventivas sobre o tabaquismo.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 57 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Innovación e Xestión de Saúde

Pública. Consellería de Sanidade.
Orzamento

Partida orzamentaria
Indicadores

2 014

11 672,00 €

2 015

15 000,00 €

2 016

15 000,00 €

41 672,00 €

10.02.413A.640.0
Número de centros educativos participantes no

programa.
Número de mozos/as participantes nas actividades do
programa.
Número de mozos/as que deixaron de fumar.
Número de grupos educativos e/ou mozos/as que
asinaron o compromiso de non fumar.
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Medida 5.1.3.

Centros Quérote+: Programa Vitalízate.

Descrición e obxectivos

Programa que presta un servizo especializado de

información e asesoramento á mocidade sobre temas
relacionados

coa

prevención

do

consumo

de

sustancias. As accións que se levan a cabo son
básicamente: información e asesoramento de forma
presencial,

telefónicamente

e

on-line,

accións

formativas nos centros educativos, concellos e
entidades

do

tecido

asociativo

e

accións

de

participación en espazos xuvenís coma facultades,
xornadas e días mundiais…
Os obxectivos que se pretenden acadar son os
seguintes:
- Xerais:
•

Contribuír ao desenvolvemento integral de
mozos e mozas, atendendo as súas demandas,
intervindo en todos os procesos posibles de
xeito

preventivo,

e

fomentando

a

súa

autonomía, capacidade de xestión, habilidades
persoais e toma de decisións.
•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, e aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Atender as consultas dos mozos e mozas de
forma anónima, cofidencial e gratuíta a través
de diferentes vías: presencial, telefónica e online sobre temas relacionados co consumo de
sustancias.

•

Facilitar a través de accións formativas que
os/as mozos e mozas dispoñan do mellor
repertorio de habilidades e estratexías que
contribúan a adquirir autonomía e liberdade
para poder tomar decisións de maneira
responsable e saúdable en relación ao consumo
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de sustancias.
•

Organizar

e

participar

en

eventos

de

sensibilización para a mocidade e a poboación
en xeral relacionadas coa prevención de
consumo de sustancias.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 5 600 mozos e mozas para as anualidades 2 014 e

destinatarias

2 015.
5 000 mozos e mozas para as anualidades 2 016.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar
Entidades colaboradoras

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria (Plan Proxecta).
Centro Penitenciario de Teixeiro.
Concellos.
Universidades.
Garda Civil.
Asociacións e Fundacións que traballan con menores
con medidas xudiciais.
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de consultas atendidas.

Número de accións formativas executadas e número
de mozos/as participantes nas mesmas.
Número de accións de sensibilización executadas e
número de mozos/as participantes nas mesmas.
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Medida 5.1.4.

Centros Quérote+: Programa Relaciónate.

Descrición e obxectivos

Programa que presta un servizo especializado de

información e asesoramento á mocidade sobre temas
relacionados coa convivencia entre iguais.
Realizanse as seguintes accións: información e
asesoramento de forma presencial, telefónica e on-line,
accións formativas en centros educativos, concellos e
entidades

do

tecido

asociativo,

e

accións

de

participación en espazos xuvenís como en facultades,
xornadas, días mundiais…
Os obxectivos que se pretenden acadar son os
seguintes:
- Xerais:
•

Contribuír ao desenvolvemento integral de
mozos e mozas, atendendo as súas demandas,
intervindo en todos os procesos posibles de xeito
preventivo, e fomentando a súa autonomía,
capacidade de xestión, habilidades persoais e
toma de decisións.

•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, e aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Atender as consultas dos mozos e mozas de
forma anónima, confidencial e gratuíta a través
das diferentes vías: presencial, telefónica e online sobre temas relacionados coa convivencia.

•

Facilitar a través de accións formativas que os
mozos e as mozas dispoñan do mellor
repertorio de habilidades e estratexias que
contribúan a adquirir autonomía e liberdade
para poder tomar decisións de maneira
responsable e saúdable en relación aos seus
vínculos persoais.
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•

Organizar

e

participar

en

enventos

de

sensibilización para a mocidade e a poboación
en xeral relacionadas coa convivencia.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 5 600 mozos e mozas para as anualidades 2 014 e

destinatarias

2 015.
5 000 mozos e mozas para as anualidades 2 016.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria (Plan Proxecta).
Centro Penitenciario de Teixeiro.
Concellos.
Universidades.
Garda Civil.
Asociacións e Fundacións que traballan con menores
con medidas xudiciais.
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de consultas atendidas.

Número de accións formativas executadas e número
de mozos/as participantes nas mesmas.
Número de accións de sensibilización executadas e
número de mozos/as participantes nas mesmas.
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Medida 5.1.5.

Centros Quérote+: Programa Gústate

Descrición e obxectivos

Programa que presta un servizo especializado de

información e asesoramento á mocidade sobre temas
relacionados

coa

prevención

de

trastornos

alimenticios, o aumento da estima persoal e o
recoñecemento da diversidade de corpos e estéticas,
así como o respecto a esa diversidade.
As accións que se levan a cabo son: información e
asesoramento de forma presencial, telefónica e on-line,
accións formativas en centros educativos, concellos e
entidades

do

tecido

asociativo,

e

accións

de

participación en espazos xuvenís como en facultades,
xornadas, días mundiais…
Os obxectivos que se pretenden acadar son os
seguintes:
- Xerais:
•

Contribuír ao desenvolvemento integral de
mozos e mozas, atendendo as súas demandas,
intervindo en todos os procesos posibles de
xeito preventivo, e fomentando a mellora das
súa estima persoal, o respeto pola diversidade
de corpos e estéticas e a construción positiva da
súa identidade.

•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, e aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Atender as consultas de mozas e mozos de
forma anónima, confidencial e gratuíta a través
das diferentes vías: presencial, telefónica e online sobre temas relacionados coa imaxe
corporal.

•

Facilitar a través de accións formativas que os
mozos e as mozas dispoñan do mellor
repertorio de habilidades e estratexias que
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contribúan a adquirir autonomía e libredade

para

poder

tomar

decisión

de

maneira

responsable e saúdable en relación á súa imaxe
e o seu corpo.
•

Organizar

e

participar

en

eventos

de

sensibilización para a mocidade e a poboación
en xeral relacionadas coa prevención de
trastornos alimenticios e o fomento da estima
persoal e colectiva.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 5 600 mozos e mozas para as anualidades 2 014 e

destinatarias

2 015.
5 000 mozos e mozas para as anualidades 2 016.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar
Entidades colaboradoras

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria (Plan Proxecta).
Centro Penitenciario de Teixeiro.
Concellos.
Universidades.
Garda Civil.
Asociacións e Fundacións que traballan con menores
con medidas xudiciais.
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de consultas atendidas.

Número de accións formativas executadas e número
de mozos/as participantes nas mesmas.
Número de accións de sensibilización executadas e
número de mozos/as participantes nas mesmas.
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OBXECTIVO OPERATIVO 5.2.: Fomentar actitudes preventivas entre
os mozos e mozas, para previr enfermidades e conductas de risco.
Medida 5.2.1.

Proxecto de detección precoz de VIH a través das probas

rápidas anónimas.
Descrición e obxectivos

A proba de detección anónima de VIH realizase nos

dispositivos que a tal efecto ten organizados por toda
Galicia a Dirección Xeral de Innovación e Xestión de
Saúde Pública en colaboración cos Centros Quérote+
e outras entidades colaboradoras.
A finalidade é mellorar o diagnóstico precoz do VIH e
achegar a proba de detección do VIH a persoas
especialmente vulnerables e mellorar o diagnóstico
precoz en poboacións especialmente vulnerables para a
infeccións polo VIH.
Os obxectivos a acadar son:
- Xerais:
•

Contribuír ao desenvolvemento integral de
mozos e mozas, atendendo as súas demandas,
intervindo en todos os procesos posibles de
xeito

preventivo,

e

fomentando

a

súa

autonomía, capacidade de xestión, habilidades
persoais e toma de decisións.
•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, e aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Realizar a proba rápida do VIH co consello
previo e posterior ao resultado da proba.

•

Distribuir publicacións específicas relacionadas
co VIH e a proba rápida.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

persoas 600 mozos e mozas por ano.

destinatarias
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2 016

Entidade promotora

Dirección Xeral de Innovación e Xestión de Saúde

Pública. Consellería de Sanidade.
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

15 000,00 €

2 015

15 000,00 €

2 016

15 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

45 000,00 €

10.02.413A.640.0
Número de probas realizadas.

Número de publicacións distribuídas.
Medida 5.2.2.

Campaña de prevención de VIH en escolares. Plan de

Acción antiVIH/sida de Galicia.
Descrición e obxectivos

Campaña divulgativa sobre a prevención do VIH e a

loita contra a discriminación das persoas afectadas.
A finalidade e mellorar a prevención do VIH,
mellorar o coñecemento das vías de transmisión do
VIH e diminuír a discriminación das persoas
afectadas.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 130 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Innovación e Xestión de Saúde

Pública. Consellería de Sanidade.
2 014

10 000,00 €

2 015

10 000,00 €

2 016

10 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

30 000,00 €

10.02.413A.640.4
Número de accións de divulgación realizadas.

Número de mozos/as participantes/destinatario/as
das accións de divulgación.
Medida 5.2.3.

Campaña de prevención das infeccións de transmisión
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sexual (ITS) en facebook “Sex invaders e os preservativos

defensivos”.
Descrición e obxectivos

Campaña de información á mocidade a través dun

videoxogo do tipo “space invaders” sobre a prevención
das ITS. A campaña desenvolverase na rede social
Facebook durante 4 semanas.
A finalidade é mellorar a prevención das infeccións de
transmisión sexual, aumentar o uso do preservativo e
mellorar o diagnóstico precoz das ITS.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 140 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Innovación e Xestión de Saúde

Pública. Consellería de Sanidade.
Orzamento

2 014

20 000,00 €

2 015

15 000,00 €

2 016

15 000,00 €

Partida orzamentaria

50 000,00 €

10.02.413A.640.4

Indicadores

Número de mozos/as usuarios/as do videoxogo.

Medida 5.2.4.

Centros Quérote+: Programa Quérete.

Descrición e obxectivos

Programa que presta un servizo especializado de

información e asesoramento á mocidade sobre temas
relacionados coa sexualidade e a afectividade. As
accións que se levan a cabo son básicamente:
información e asesoramento de forma presencial,
telefónica e on-line, accións formativas en centros
educativos, concellos e entidades do tecido asociativo,
e accións de participación en espazos xuvenís como en
facultades, xornadas, días mundiais…
Os obxectivos a acadar son:
- Xerais:

156

•

Contribuír ao desenvolmento integral de

mozos e mozas, atendendo as súas demandas,
intervindo en todos os procesos posibles de
xeito

preventivo,

e

fomentando

a

súa

autonomía, capacidade de xestión, habilidades
persoais e toma de decisións en aspectos
relacionados coa sexualidade e a afectividade.
•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, a aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Atender as consultas de mozas e mozos de
forma anónima, confidencial e gratuíta a través
das diferentes vías: presencial, telefónica e
online

sobre

temas

relacionados

coa

sexualidade e a afectividade.
•

Facilitar a través de accións formativas que os
mozos e as mozas dispoñan do mellor
repertorio de habilidades e estratexias que
contribúan a adquirir autonomía e liberdade
para poder tomar decisións de maneira
responsable e saúdable en relación á súa
sexualidade e as súas relacións afectivas.

•

Organizar

e

participar

en

eventos

de

sensibilización para a mocidade e a poboación
en xeral relacionadas coa sexualidade e a
afectividade.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 6 300 mozos e mozas para a anualidade 2 014 e 2 015.

destinatarias

6 000 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
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Entidades colaboradoras

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria (Plan Proxecta).
Centro Penitenciario de Teixeiro.
Concellos.
Universidades.
Garda Civil.
Asociacións.
Fundacións que traballan con menores con medidas
xudiciais.
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de consultas atendidas.

Número de accións formativas executadas e número
de mozos/as participantes nas mesmas.
Número de accións de sensibilización executadas e
número de mozos/as participantes nas mesmas.
Medida 5.2.5.

Centros Quérote+: Conversas de saúde sexual, feito sexual

humano e actitudes cara a sexualidade con mulleres
xitanas.
Descrición e obxectivos

Posta en marcha de obradoiros sobre saúde sexual e a

influencia das actitudes sobre a sexualidade nas
vivencias das persoas e os procesos de discriminación.
Nas accións de promoción da saúde sexual teranse en
conta os determinantes sociais, culturais, económicos e
de xénero, visibilizando os diferentes contextos de
vulnerabilidade nos distintos grupos poboacionais
(grupos etáreos, discapacidades, opcións e orientacións
sexuais, identidades de xénero, persoas VIH positivas,
migración e violencia sexual).
Deseñaranse ferramentas que recollan as necesidades
e as dintintas realidades de mulleres e homes, para
mellorar a calidade da intervención sanitaria, a
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promoción, a investigación e a formación na saúde

sexual tendo en conta os determinantes sociais e de
xénero,

así

coma

os

diferentes

contextos

de

vulnerabilidade e diversidade.
Coa posta en marcha destes obradoiros tratase de
atender as recomendacións da estratexia estatal de
saúde sexual e reforzar as medidas do plan de
inclusión social de Galicia (atención particular ás
necesidades sanitarias da muller xitana, dende o respecto á
súa vivencia cultural da saúde e da sexualidade, así como á
súa privacidade, intimidade e dereito á libre determinación
da súa orientación da saúde e a sexualidade).
Os obxectivos a acadar son:
- Xerais:
•

Presentar o Servizo Quérote+ como un recurso
para toda a mocidade.

•

Achegar coñecementos sobre saúde sexual e
reproductiva.

•

Presentar a influencia nas actitudes á hora de
abordar a sexualidade e presentar o feito sexual
humano como marco de reflexión arredor da
sexualidade.

- Específicos:
•

Dar a coñecer os métodos anticonceptivos.

•

Dar a coñecer as infeccións de transmisión
xeital e elementos de prevención e servizos de
atención. Especial incidencia no VIH.

•

Dar a coñecer o calendario de vacinacións
infantil.

•

Analizar a influencia das actitudes sobre as
sexualidade nunha cultura diferente e as
influencias sobre as vivencias das persoas.

Temporalización

2 014

2 015

Localización

A Comunidade Autónoma.
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2 016

Previsión

de

persoas 100 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Concellos de Galicia.

Fundación Secretariado Xitano.
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de obradoiros de saúde sexual celebrados.

Número de mozos/as participantes nos obradoiros.

OBXECTIVO OPERATIVO 5.3.: Ofrecer un servizo de información e
asesoramento en temas de saúde para a mocidade.
Medida 5.3.1.

Centros Quérote+: Servizo de información e asesoramento

on-line.
Descrición e obxectivos

Servizo de información e asesoramento á mocidade a

través do servizo de consulta web. O servizo realízase
de forma confidencial e anónima e gratuita, e aténdese
coa maior celeridade posible (antes de 48 horas, salvo
excepcións de fin de semana e festivos).
As temáticas polas que se poden facer consultas son:
preocupacións, dificultades ou curiosidades en relación
á convivencia tanto no espazo físico como no virtual, a
imaxe corporal, a sexualidade e a afectividade e o
consumo de certas sustancias.
Os obxectivos a acadar son:
- Xerais:
•

Contribuír ao desenvolmento integral de
mozos e mozas, atendendo as súas demandas,
intervindo en todos os procesos posibles de
xeito
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preventivo,

e

fomentando

a

súa

autonomía, capacidade de xestión, habilidades

persoais e toma de decisións.
•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, a aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Atender a través da consultoría web as
consultas de mozas e mozos de forma anónima,
confidencial e gratuíta.

•

Atender as consultas on-line que lle poidan
xurdir a familiares e axentes xuvenís (docentes,
informadores/as, animadores/as…) en relación
a aspectos vinculados á mocidade na áreas
abordadas dende os centros Quérote+.

•

Informar sobre as probas específicas: test de
embarazo e proba rápido VIH.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 800 mozos e mozas para a anualidade 2 014 e 2 015.

destinatarias

2 000 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Orzamento

* Orzamento conxunto coas medidas 5.3.2, 5.3.3 e

5.3.4.
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Indicadores

Número de consultas realizadas por mozos/as

atendidas.
Número de consultas realizadas por familiares e
axentes xuvenís atendidas.
Número de consultas sobre probas específicas
atendidas.
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Medida 5.3.2.

Centros Quérote+: Servizo de información e asesoramento

presencial.
Descrición e obxectivos

Servizo de información e asesoramento á mocidade

nos

propios

centros

Quérote+

e

nos

puntos

localizados nos Espazos Xove. O servizo realízase de
forma inmediata, de maneira confidencial, anónima e
de balde. Podense realizar consultas a cerca de
dúbidas, preocupacións, dificultades ou curiosidades
en relación á convivencia tanto no espazo físico como
no virtual, a imaxe corporal, a sexualidade e a
afectividade e o consumo de certas sustancias.
Os obxectivos a acadar son:
- Xerais:
•

Contribuír ao desenvolmento integral de
mozos e mozas, atendendo as súas demandas,
intervindo en todos os procesos posibles de
xeito

preventivo,

e

fomentando

a

súa

autonomía, capacidade de xestión, habilidades
persoais e toma de decisións.
•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, a aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Atender de forma presencial as consultas de
mozas e mozos de forma anónima, confidencial
e gratuíta.

•

Atender as consultas que lle poidan xurdir a
familiares

e

axentes

xuvenís

(docentes,

informadores/as, animadores/as…) en relación
a aspectos vinculados á mocidade na áreas
abordadas dende os centros Quérote+.
•

Informar sobre as probas específicas: test de
embarazo e proba rápido VIH.

•

Distribuir de balde preservativos.

•
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•

Realizar de forma test de embarazo e probas

rápidas de VIH.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 3 200 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

3 400 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
3 600 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Orzamento

* Orzamento conxunto coas medidas 5.3.1, 5.3.3 e

5.3.4.
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras
Indicadores

Consellería de Sanidade.
Número de consultas realizadas por mozos/as

atendidas.
Número de consultas realizadas por familiares e
axentes xuvenís atendidas.
Número de consultas sobre probas específicas
atendidas.
Número de preservativos repartidos.
Número de probas de embarazo realizadas.
Número de probas rápidas de VIH realizadas.

Medida 5.3.3.

Centros Quérote+: Servizo de información e asesoramento

telefónico.
Descrición e obxectivos

Servizo de información e asesoramento á mocidade a

través dos números de teléfonos propios de cada
centro Quérote+. O servizo realízase de forma
inmediata, de maneira confidencial e anónima.
Podense realizar consultas a cerca de dúbidas,
preocupacións, dificultades ou curiosidades en relación
á convivencia tanto no espazo físico como no virtual, a
imaxe corporal, a sexualidade e a afectividade e o
consumo de certas sustancias.
Os obxectivos a acadar son:
- Xerais:
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•

Contribuír ao desenvolmento integral de

mozos e mozas, atendendo as súas demandas,
intervindo en todos os procesos posibles de
xeito

preventivo,

e

fomentando

a

súa

autonomía, capacidade de xestión, habilidades
persoais e toma de decisións.
•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, a aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Atender de forma telefónica as consultas de
mozas e mozos de forma anónima, confidencial
e gratuíta.

•

Atender as consultas telefónicas que lle poidan
xurdir a familiares e axentes xuvenís (docentes,
informadores/as, animadores/as…) en relación
a aspectos vinculados á mocidade na áreas
abordadas dende os centros Quérote+.

•

Informar sobre as probas específicas: test de
embarazo e proba rápido VIH.

Temporalización
2 014
2 015
2 016
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 1 100 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

1 200 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
1 300 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Orzamento

* Orzaemnto conxunto coas medidas 5.3.1, 5.3.2 e

5.3.4.
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Indicadores

Número de consultas realizadas por mozos/as

atendidas.
Número de consultas realizadas por familiares e
axentes xuvenís atendidas.
Número de consultas sobre probas específicas
atendidas.
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Medida 5.3.4.

Centros Quérote+: Servizo de información e asesoramento

a través do Whatsapp.
Descrición e obxectivos

Servizo de información e asesoramento a través da

aplicaicón Whatsapp, xa que moitos mozos e mozas
empregan os seus teléfonos como ferramentas de
comunicación, busca de información…. As temáticas
sobre as que poden consultar son as referentes á
convivencia tanto no espazo físico como virtual, a
imaxe corporal, a sexualidade e a afectividade e o
consumo de certas sustancias.
Os obxectivos a acadar son:
- Xerais:
•

Ofrecer unha nova canle de acceso a Quérote+
que facilite a inmediatez da información e o
asesoramento a través do Whatsapp.

•

Asesorar e informar á mocidade nas temáticas
abordadas dende os centros Quérote+ a través
dunha nova canle de comunicación servizo
Whatsapp.

- Específicos:
•

Favorecer unha comunicación máis activa e
dinámica entre usuarios/as e profesioanais dos
Centros Quérote+.

•

Adaptarse e apoiarse nas novas canles de
comunicación

empregadas

de

xeito

xeneralizado entre a mocidade galega.
•

Facilitar un coñecemento máis concreto sobre
os Centros de referencia de cada un dos/as
usuarios/as, para que podan ser empregados de
xeito presencial.

•

Fomentar o emprego de recursos públicos
destinados á mocidade galega.

Temporalización

2 014

2 015

Localización

A Comunidade Autónoma.
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2 016

Previsión

de

persoas 1 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Orzamento

* Orzamento conxunto coas medidas 5.3.1, 5.3.2 e

5.3.3.
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Indicadores

Número de mensaxes recibidas por Whatsapp.

Número de mensaxes enviadas por Whatsapp.

* Orzamento conxunto medidas 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. e 5.3.4 .
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria

61 696,98 €

11.06.313A.442.07

OBXECTIVO OPERATIVO 5.4.: Fomentar no ámbito educativo a
práctica do deporte e sensibilizar aos/ás escolares na práctica de hábitos
de vida saudables.
Medida 5.4.1.

Desenvolvemento do “Ámbito Educativo”do Plan de

Fomento de Actividade Física “Galicia Saudable” 20112015, Alianza Estratéxica Horizonte 2020.
- Fomento da actividade física saudable nos centros
educativos escolares.
Descrición e obxectivos

Programa dentro do Plan Proxecta que pondra en

marcha tres programas dentro do ámbito educativo:
•

Proxecto Deportivo de Centro.

•

Mais e Mellor Actividade Física.

•

+Xogade

Ten como finalidade acadar os seguintes obxectivos:
- Incrementar a carga real de consumo de actividade
física saudable nos centros educativos escolares
galegos.
- Fomentar a adquisición de hábitos de vida activa,
dende a infancia ata a vellez.
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- Crear unha rede de centros educativos escolares

Activos (constitución das Unidades de Promoción
de Exercicio Saudable).
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 8 345 mozos e mozas.

destinatarias

228 centros educativos

Entidade promotora

Fundación Deporte Galego (Secretaría Xeral para o

Deporte). Presidencia.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de centros educativos participantes no

programa.
Número de actividades realizadas no marco do
programa.
Número de alumnos/as participantes nas actividades
do programa.
Medida 5.4.2.

Desenvolvemento do “Ámbito Educativo”do Plan de

Fomento de Actividade Física “Galicia Saudable” 20112015, Alianza Estratéxica Horizonte 2020.
- Fomento da actividade física saudable nos centros
educativos escolares. Proxecto Deportivo de Centro.
Descrición e obxectivos

Programa incluido dentro do Plan Proxecta que ten

como finalidade converter ao centro educativo nun
centro promotor de vida activa e saudable. Para elo,
fomentase a práctica da actividade física e deportiva
no día a día e nas doses recomendadas pola
Organización Mundial da Saúde, contando coa
colaboración de outras entidades no desenvolemento
de actividades e accións de carácter integral e
transversal.

Os obxectivos que se pretenden acadar son:
- Fomentar
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o

coñecemento

dos

recursos

e

actividades existentes no entorno do centro

educativo dun xeito innovador e que redunde na
difusión da mensaxe de promover a actividade
física, o exercicio físico e o deporte nos escolares
galegos para que acaden a cantidade mínima diaria
recomendada por diferentes institucións e estudos
de referencia para manter unha boa saúde.
- Crear nos centros educativos as Unidades de
Promoción de Exercicio Saudables, desenvolvendo
as funcións básicas de informar, asesorar, valorar e
percibir actividade física, exercicio físico e deporte
orientado cara a mellora da saúde.
- Optimizar os recursos existentes no entorno
educativo, ordenando e ampliando as ofertas de
actividade física, exercicio físico e deporte.
- Coordinar as diferentes estruturas que xestionan o
deporte en idade escolar (centros escolares,
concellos, agrupacións deportivas, ANPA, clubs,
federacións deportivas…)
- Relacionar a práctica de actividade física e o
deporte

co

tratamento

da

información

e

competencia dixital a través das novas tecnoloxías
como ferramentas para compartir coñecementos e
experiencias, fomentando a creación de redes e
microrredes de traballo.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 31 centros escolares.

destinatarias
Entidade promotora

Fundación Deporte Galego (Secretaría Xeral para o

Deporte). Presidencia.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de centros educativos participantes no

programa.
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Número de actividades realizadas no marco do

programa.
Número de alumnos/as participantes nas actividades
do programa.
Medida 5.4.3.

Desenvolvemento do “Ámbito Educativo”do Plan de

Fomento de Actividade Física “Galicia Saudable” 20112015, Alianza Estratéxica Horizonte 2020.
- Fomento da actividade física saudable nos centros
educativos escolares. Mais e Mellor Actividade Física
Descrición e obxectivos

Programa dentro do Plan Proxecta que ten como

finalidade

posibilitar

unha

acción

transversal,

compartida e común das materias de Coñecemento
Medio e Educación Física que promova hábitos de
vida activa e saudable a través do incremento de
actividade física realizada dentro do horario lectivo
das sinatura de Coñecemento do Medio.
Permite ao alumnado experimentar como incorporar
unha actividade física que incremente a nosa calidade
de vida, mellore a nosa saúde e preveña enfermidades.
Os obxectivos a acadar son:
- Asegurar un incremento da cantidade diaria de
actividade física de calidade dentro do horario
lectivo dos escolares galegos.
- Facilitar a adquisición das competencias e os
coñecementos relacionados con ambas materias,
dun xeito mais innovador e dinámico, que
posibliten unha tranferencia cara o tempo de lecer
do alumnado, en busca dun ocio mais activo e
saudable.
- Relacionar a práctica de actividade física e o
coñecemento

e

interrelación

co

medio

co

tratamento da información e competencia dixita a
través das novas tecnoloxías como ferramentas
para compartir coñecementos e experiencias,
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fomentando a creación de redes e microrredes de

traballo.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 31 centros escolares.

destinatarias
Entidade promotora

Fundación Deporte Galego (Secretaría Xeral para o

Deporte). Presidencia.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de centros educativos participantes no

programa.
Número de actividades realizadas no marco do
programa.
Número de alumnos/as participantes nas actividades
do programa.
Medida 5.4.4.

Desenvolvemento do “Ámbito Educativo”do Plan de

Fomento de Actividade Física “Galicia Saudable” 20112015, Alianza Estratéxica Horizonte 2020.
- Fomento da actividade física saudable nos centros
educativos escolares. XOGADE.
Descrición e obxectivos

Programa dentro do Plan Proxecta que ten como

finalidade facer da actividade física un hábito diario na
nosa poboación escolar, orientando a súa práctica non
soamente cara ao deporte competitivo, senon cara a
unha actividade física, exercicio físico ou deporte
orientado para a saúde, mantendo estes hábitos físicodeportivos saudables e de vida activa, adquiridos na
idade escolar, ata a vellez.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 166 centros escolares.

destinatarias
Entidade promotora

Fundación Deporte Galego (Secretaría Xeral para o

Deporte). Presidencia.
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Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de centros educativos participantes no

programa.
Número de actividades realizadas no marco do
programa.
Número de alumnos/as participantes nas actividades
do programa.
Medida 5.4.5.

Programa XOGADE (xogos galegos deportivos en idade

escolar).
Descrición e obxectivos

Programa de xogos galegos deportivos en idade

escolar cuia oferta inclúe:
•

Actividade deportiva escolar (13 modalidades
deportivas).

•

Actividade deportiva federada (12 modalidades
deportivas).

•

Actividade lúdica (15 modalidades).

•

Coñece o meu club (facilitar aos escolares os
recursos deportivos dispoñibles na poboación).

•

Xogos populares (exposición itinerante en centro
educativo con material didáctico de xogo).

•

Educación, deporte e valores (exposición itinerante
en centros educativos con material didáctico).

•

Móvete (promover a actividade física a través
dunha acción de carácter lúdico, transversal e
divertida).

•

Xogando co vento (programas de difusión da vela e
o coñecemento do mar).

Os obxectivos a acadar son:
- Incrementar a participación en actividades físicodeportivas en horario lectivo e non lectivo das
poboacións escolares.
- Beneficiarse

do

formativo

das

primando

a
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gran

potencial

actividades
participación

educativo

e

físico-deportivas,
por

enriba

da

competitividade.

- Impulsar a función integradora e de cohesión social
do deporte.
- Manter ou mellorar o estado de saúde a través da
adquisición de hábitos de vida activos e saudables.
- Permitir a aprendizaxe dos conceptos técnicos e
tácticos,

o

desenvolvemento

das

diferentes

calidades físicas, así como a transmisión de hábitos,
actitudes e valores como a tolerancia, o respecto
aos demais e ás regras, o esforzo de superación, a
cooperación, a confianza, entre outros.
- Potenciar o Xogo Limpo e a Deportividade.
- Potenciar os Xogos Motores como instrumento
base da educación mediante actividades lúdicas de
carácter global.
- Facilitar a comunicación e a convivencia dos
nenos/as independentemente do nivel de prácticas
de cada un deles.
- Fomentar a práctica de actividade física como
hábito saudable necesario na sociedade actual.
- Posibilitar que os nenos e nenas se divirtan
realizando actividade física.
- Achegar aos/ás escolares galegos estructuras
deportivas con actividade na súa localidade.
- Fomentar os xogos tradicionais da Comunidade
autónoma de Galicia, así como aqueles que aínda
non

sendo

de

orixe

galego,

foron

e

son

popularmente empregados na nosa sociedade.
- Promover a educación en valores a través do
potencial educativo que ofrece o deporte.
- Achegar aos/ás escolares ao mar de Galicia, a
través do coñecemento dos recursos e as suas
posibilidades deportivas.
Temporalización
Localización

2 014
2 015
A Comunidade Autónoma.
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2 016

Previsión

de

persoas 70 000 mozos e mozas por ano

destinatarias
Entidade promotora
Orzamento

Secretaría Xeral para o Deporte. Presidencia.
2 014
685 000,00 €
2 015

685 000,00 €

2 016

685 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

2 055 000,00 €

04.40.441A.226.10
Número de actividades deportivas realizadas en cada

unha das modalidades previstas.
Número de escolares participantes nas actividades
deportivas realizadas.
Medida 5.4.6.

Póliza de prestación de asistencia sanitaria para as

actividades deportivas do programa XOGADE.
Descrición e obxectivos

Seguro deportivo a todos/as os/as deportistas

federados/as

independentemente

da

modalidade

deportiva e de todos/as os/as escolares participantes
nas actividades deportivas do programa Xogade.
As inscrición dos deportistas neste seguro deberá ser
realizadas polas diferentes federacións no momento de
tramitación da licenza deportiva correspondente.
Medida que permite apoiar o deporte de base, dentro
do compromiso da Xunta de Galicia para a promoción
da actividade físico deportiva e os hábitos saudables.
Temporalización
Localización
Previsión de

2 014

2 015

2 016

A Comunidade Autónoma.
persoas 110 000 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora
Orzamento

Secretaría Xeral para o Deporte. Presidencia.
2 014
590 000,00 €
2 015

590 000,00 €

2 016

590 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

1 770 000,00 €

04.40.411A.224
Número de mozos/as deportistas asegurados.
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OBXECTIVO OPERATIVO 5.5.: Promover e apoiar as actividades
deportivas que se organizan dende as diferentes entidades.
Medida 5.5.1.

Subvencións a clubs deportivos, sociedades anónimas

deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia,
para o desenvolvemento de actividades deportivas.
Descrición e obxectivos

Subvencións para financiar os gastos derivados da

participación por parte das entidades e clubs en
competicións

de

carácter

oficial

(no

ámbito

autonómico, nacional ou internacional).
As persoas beneficiarias poden ser clubs deportivos,
sociedades

anónimas

deportivas

escolares

deportivas
inscritos

e

no

agrupacións
Rexistro

de

Asociacións Deportivas da Secretaria Xeral para o
Deporte.
No

caso

das agrupacións deportivas escolares

financiaranse os gastos acometidos pola participación
na campaña de deporte escolar (programa Xogade).
A finalidade é fomentar e promover o deporte galego
no seu ámbito deportivo-competitivo e no deporte en
idade escolar.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 104 814 mozos e mozas.

destinatarias

977 entidades deportivas.

Entidade promotora

Secretaría Xeral para o Deporte. Presidencia.

Orzamento

2 014

2 100 000,00 €

2 015

2 100 000,00 €

2 016

2 100 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

6 300 000,00 €

04.40.441A.481.0
Número de axudas concedidas.

Número de mozos/mozas membros das entidades que
recibiron axuda.
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Medida 5.5.2.

Convenios coas federacións deportivas galegas.

Descrición e obxectivos

Realización dun programa de actividades, a través da

asinación de convenios anuais con axudas para
mantemento de infraestructuras federativas e para a
realización dun programa de actividades.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 228 736 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora
Orzamento

Secretaría Xeral para o Deporte. Presidencia.
2 014

3 800 000,00 €

2 015

3 800 000,00 €

2 016

3 800 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11 400 000,00 €

04.40.441A.481.0
Número de convenios asinados.

Número de actividades executadas no marco dos
convenios.
Número de mozos/as participantes nas actividades
executadas.
Medida 5.5.3.

Cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os

programas de beneficios dirixidos a éstes.
Descrición e obxectivos

Programa

que

establece

as

bases

para

o

recoñecemento aos/ás deportistas que obteñan a
condición de deportistas galegos/as de alto nivel, ben
por tratarse de novas promesas deportivas próximas a
atoparse en situación á excelencia deportiva ou ben
por atoparse en dita situación.
O obxectivo é recoñecer a cualificación de deportistas
galegos de alto nivel, así como a regulamentación dos
beneficios e axudas para éstes.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

persoas 311 mozos e mozas.

destinatarias
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2 016

Entidade promotora

Subdirección Xeral de Plans e Programas. Secretaría

Xeral para o Deporte. Presidencia.
Orzamento

Sen partida orzamentaria.

Indicadores

Número de deportistas mozos/as cualificados como

deportistas de alto nivel.
Medida 5.5.4.

Contratos de patrocinio para os equipos de alta competición

de Galicia (Tipo I-Ligas Regulares)
Descrición e obxectivos

Contrato con entidades que contan con equipos que

participan en competicións, en sistema de liga regular,
de 1º e 2º nivel das modalidades deportivas nas que a
competición de máximo nivel se desenvolve, na
categoría absoluta, en sistema de liga regular á que se
accede por clasificación, con ascensos e descensos de
categoría e cun volume de desprazamentos frecuente.
Exclúese aos Equipos participantes nas competicións
recoñecidas polo Consello Superior de Deportes como
Ligas Profesionais (1ª e 2ª división A de futbol e Liga
ACB de baloncesto). Dada a relevancia mediatica de
ambos deportes, fútbol e baloncesto, o Plan afecta ás
dúas seguintes Ligas de máximo nivel estatal. No caso
de baloncesto, a Liga LEB OURO e LEB PRATA, e
no caso do fútbol, só a 2ª DIVISIÓN B, dado que a
inmediatamente inferior, a 3ª división é de ámbito
autónomico.
O obxectivo é apoiar aos equipos de alta competición
de Galicia.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 79 equipos deportivos.

destinatarias
Entidade promotora

Fundación Deporte Galego (Secretaría Xeral para o

Deporte). Presidencia.
Orzamento

* Orzamento conxunto coas medidas 5.5.5 e 5.5.6
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Indicadores

Número de contratos de patrocinio asinados.

Número de equipos asinantes dos contratos de
patrocinio.
Número de mozos/as pertencentes a equipos
patrocinados.

Medida 5.5.5.

Contratos de patrocinio para os equipos de alta competición

de Galicia (Tipo II- Competición en campionatos e non en
Ligas Regulares)
Descrición e obxectivos

Contrato con entidades mais relevantes da súa

modalidade, atendendo a criterios de participación e
resultados obtidos en modalidades nas que a
competición mais relevante non se desenvolve en
sistema de liga regular, de xeito que non teñen que
participar en diferentes encontros deportivos ao longo
do ano para participar na competición deportiva
oficial mais relevante do seu deporte.
Ten como obxectivo apoiar aos equipos de alta
competición de Galicia.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 19 equipos deportivos.

destinatarias
Entidade promotora

Fundación Deporte Galego (Secretaría Xeral para o

Deporte). Presidencia.
Orzamento

* Orzamento conxunto coas medidas 5.5.4 e 5.5.6.

Indicadores

Número de contratos de patrocinio asinados.

Número de equipos asinantes dos contratos de
patrocinio.
Número de mozos/as pertencentes a equipos
patrocinados.
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Medida 5.5.6.

Convocatoria de axudas para deportistas galegos de alto

nivel.
Descrición e obxectivos

Liña específica de axudas para deportistas galegos/as

que

participaron

representando

ao

equipo

olímpico/paralímpico que participaron representando
ao equipo olímpico/ paralímpico español nos xogos
olímpicos/xogos paralímpicos, así como a liña de
axudas a deportistas galegos/as de alto nivel que,
cada ano, vén concedendo a Fundación no seu obxecto
de promoción do deporte de alto nivel da Comunidade
Autónoma
O

obxectivo

é

apoiar

aos/ás

deportistas

recoñecidos/as pola Secretaría Xeral para oa Deporte,
como Deportista Galego/a de Alto Nivel durante cada
exercicio, que cumpran os requisitos establecidos nas
bases da convocatoria, coa finalidade de posibilitar o
desenvolvemento do seu rendemento deportivo, sendo
de interese para a promoción do deporte galego.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 179 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Fundación Deporte Galego (Secretaría Xeral para o

Deporte). Presidencia.
Orzamento

* Orzamento conxunto coas medidas 5.5.5 e 5.5.6.

Indicadores

Número

de

mozos/as

recoñecidos/as

como

deportistas galegos/as de alto nivel beneficiarios/as
das axudas.

* Orzamento conxunto medidas 5.5.4., 5.5.5., e 5.5.6.
Orzamento

2 014

1 858 662, 00 €

2 015

1 858 662, 00 €

2 016

1 858 662, 00 €

Partida orzamentaria

04.40.441A.443.00
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5 575 986,00 €

EIXO 6. XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E ASOCIACIONISMO
OBXECTIVO OPERATIVO 6.1.: Colaborar coa administración local,
con asociacións xuvenís, cos/coas mozos e mozas… no desenvolvemento
de actividades dirixidas aos/ás mozos e mozas en Galicia.
Medida 6.1.1.

Programa Iniciativa Xove.

Descrición e obxectivos

Liña de axudas para mozos e mozas, que pertencen a

asociacións ou grupos informais, para que podan
poñer a andar proxectos de interese organizados e
realizados por eles mesmos e pertencentes a áreas
prioritarias de actuación (empregabilidade Iniciativa
Xove emprendedora, experiencias de educación non
formal, fomento de actitudes creativas, innovadoras,
participativas e de liderado da xuventude, atención a
discapacidade, etc).
A

finalidade

deste

programa

é

fomentar

a

participación e a aprendizaxe da mocidade na
organización e xestión de proxectos que beneficien a
sociedade galega en xeral e en especial aos mozos e
mozas, facilitando a adquisición de competencias e
habilidades derivada da participación.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1000 mozos e mozas para a anualidade 2014. (200

destinatarias

proxectos)
825 mozos e mozas para a anualidade 2015 e 2016.
(196 proxectos)

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

501 000,00 €

2 015

500 000,00 €

2 016

500 000,00 €

Partida orzamentaria

11.06.313A.481.0
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1 501 000,00 €

Indicadores

Número de proxectos financiados.

Número de mozos e mozas que poñen en marcha o seu
proxecto.
Número de mozos/as beneficiarios/as dos proxectos
financiados.

Medida 6.1.2.

Iniciativa Xove na Universidade

Descrición e obxectivos

Traslado ao ámbito universitario das posibilidades

que supón esta liña de axudas para o desenvolvemento
de proxectos por parte dos mozos e mozas,
principalmente en determinadas áreas entre a que se
atopa o emprendemento.
A través de varias sesións informativas nos diferentes
campus galegos, fomentarase a participación e a
aprendizaxe

da

mocidade

universitaria

na

organización e xestión de proxectos, a través desta
orde de axudas.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de sesións formativas realizadas.

Número de mozos/as participantes nas accións
formativas realizadas.
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Medida 6.1.3.

Taller de Ideas: cara o emprendemento desde a

participación
Descrición e obxectivos

Taller de Ideas pretende ser unha ferramenta de

traballo sobre proxectos de participación xuvenil en
grupos reducidos enfocados a mozos e mozas e
entidades de carácter xuvenil xa decididos á
presentación de propostas no marco do programa
Iniciativa Xove ou outros similares, ou que ben xa
teñan concurrido noutras convocatorias e busquen
mellorar as súas competencias en canto a redacción e
execución de proxectos.
Obxectivos
1. Habilitar

ás

persoas

participantes

en

competencias sobre redacción de proxectos de
participación.
2. Aumentar

a

presentados

calidade
polos

dos

mozos

proxectos
ante

a

administración.
3. Divulgar os programas Iniciativa Xove, o
Erasmus + e outros programas relacionados
da Dirección Xeral de Xuventude ou da
Xunta.
4. Preparar ás persoas participantes para a
correcta xustificación dos proxectos.
5. Fomentar o intercambio de experiencias e o
traballo

en

rede

entre

mozos/as

e

organizacións xuvenís
6. Promover a participación xuvenil a través de
proxectos inscritos nos distintos programas
ofertados polas administracións públicas.
Temporalización

2014

Localización

Concellos de toda a comunidade autónoma.

Previsión

de

2015

persoas 500 participantes por ano.

destinatarias
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2016

Entidade promotora

Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de
Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de talleres de ideas celebrados.

Número de mozos/as participantes nos talleres
celebrados.
Medida 6.1.4.

Axudas a entidades locais para o desenvolvemento de

proxectos xuvenís.
Descrición e obxectivos

Liña de axudas para o desenvolvemento de actividades

dirixidas á mocidade promovidas por entidades locais,
fomentando a participación dos mozos e mozas en
actividades de educación non formal e a adquisición de
competencias.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 175 proxectos por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto da Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e
Benestar.
Orzamento

2 014

533 000,00 €

2 015

533 000,00 €

2 016

533 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

1 599 000,00 €

11.06.313A.460.0
Número de proxectos xuvenís financiados.

Número de mozos/as beneficiarios dos proxectos
xuvenís financiados.
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Medida 6.1.5.

Programa Laboratorio de proxectos.

Descrición e obxectivos

Programa

que

facilita

o

desenvolvemento

de

programas solventes e de calidade a través da
adquisición de capacidades no ámbito de redacción de
proxectos, xa que tanto na súa carreira académica
como na súa relación coa administración, serán moitas
as

oportunidades

que

dependan

do

bo

desenvolvemento do proxecto.
A finalidade deste programa é acadar os seguintes
obxectivos:
•

Desenvolver

habilidades

fundamentais

na

redacción de proxectos.
•

Aumentar a calidade dos proxectos presentados
pola mocidade ante a administración.

•

Divulgar os programas Iniciativa Xove, Erasmus+
e outros programas relacionados da Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado.

•

Preparar

aos/ás

mozos/as

para

a

correcta

xustificación dos proxectos.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 100 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de
Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de mozos/as participantes no programa.
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Medida 6.1.6.

Programa “Líderes de Futuro”.

Descrición e obxectivos

O Programa Líderes de Futuro pretende configurar

unha escola de formación focalizada na adquisición de
competencias no ámbito da educación non formal.
A finalidade é acadar os seguintes obxectivos:
•

Achegar competencias no ámbito da educación non
formal aos/ás mozos e mozas participantes
vinculadas á participación xuvenil, ao liderado e á
adquisición de aptitudes “interpersoais”.

•

Sensibilizar aos/ás participantes e ao colectivo
mozo sobre a importancia de asumir un papel de
liderado nas súas comunidades e entornos a través
do desenvolvemento das competencias directivas
de liderado.

•

Avaliar a situación de partida do colectivo de
referencia respecto do perfil de competencias
directivas, e o seu estilo de dirección.

•

Capacitar e desenvolver aos/ás asistentes nas
principais competencias directivas de liderado a
través de seminarios e obradoiros de grupo de
formación e de actividades de adestramento
individual.

•

Mellorar o autocoñecemento de cada participante
(puntos forte e áreas de mellora en cada un dos
eidos) e facilitar a adquisición de compromisos de
mellora.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 100 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de
Traballo e Benestar.
Orzamento
Indicadores

Sen asignación específica.
Número de mozos/as formados/as.
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OBXECTIVO OPERATIVO 6.2.: Dotar á mocidade dos espazos e
medios necesarios para garantir a súa participación en actividades do seu
interese.
Medida 6.2.1.

Rede de Albergues Xuvenís.

Descrición e obxectivos

Rede constituída por todos os albergues xuvenís

situados dentro do territorio galego de titularidade da
Administración xeral da comunidade autónoma, de
calquera

outra

administración

pública

ou

de

titularidade de persoas físicas ou xurídicas privadas
que estean inscritos no rexistro.
Ten como finalidade facilitar o aloxamento e
manutención a bo prezo nas instalacións pertencentes
á rede, fomentando as actividades de tempo libre e o
intercambio cultural e a interacción entre mozos e
mozas de diferentes países, así como o fomento do
turismo nas zonas onde se atopan ditos albergues.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 25 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de mozos/mozas usuarios/as dos albergues.

Número de días de estancia de mozos e mozas nos
albergues da Rede.
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Medida 6.2.2.

Censo de entidades xuvenís.

Descrición e obxectivos

Rexistro de asociacións que traballan para e coa

mocidade, tanto asociacións que teñen unha sección
xuvenil (denominadas prestadoras de servizos á
xuventude) como para aquelas creadas unicamente
por persoas mozas (denominadas asociacións xuvenís).
A finalidade é contar cun rexistro actualizado das
entidades xuvenís existentes en Galicia a fin de acadar
unha información real sobre o asociacionismo xuvenil.
Temporalización
2 014
2 015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 35 novas entidades por ano.

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de entidades rexistradas.

Medida 6.2.3.

Información e asesoramento ao movemento asociativo

xuvenil.
Descrición e obxectivos

Servizo que ofrece información e asesoramento para a

creación de asociacións xuvenís, así como calquera
outra información que axude ao mantemento da
asociación, cambio de directiva… Este servizo se lle
ofrece tanto ás asociacións cunha sección xuvenil
(denominadas prestadoras de servizos á xuventude)
como para aquelas creadas unicamente por persoas
mozas (denominadas asociacións xuvenís).
Temporalización
Localización
Previsión de

2 014

2 015

2 016

A Comunidade Autónoma.
persoas 45 mozos e mozas por ano

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de solicitudes de información contestadas.
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Medida 6.2.4.

Colaboradores-bolseiros para as residencias xuvenís.

Descrición e obxectivos

Orden pola que se determinan as bases reguladoras e

se convocan prazas de persoas colaboradorasbolseiras para as residencias xuvenís dependentes da
Consellería de Traballo e Benestar para o curso
académico. Aos bolseiros ofreceselles aloxamento e
mantenza

gratuítos

a

cambio

de

labores

de

dinamización na residencia xuvenil.
O obxectivo é favorecer o acceso ao ensino
universitario, estudos superiores, ensinanzas artísticas
ou ciclos formativos de grao superior, aos/ás
estudantes con escasos recursos, e ao mesmo tempo
dotas ás residencias xuvenís de persoal de apoio no
eido educativo e asistencial.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 15 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

* Orzamento conxunto coa medida 6.2.5.

Indicadores

Número de mozos/as que recibiron bolsa de

colaboración.
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Medida 6.2.5.

Prazas nas residencias xuvenís.

Descrición e obxectivos

Orde pola que se convocan prazas nas residencias

xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e
Benestar para o curso académico. Mediante esta
convocatoria se ofertan prazas en réxime de internado
nas residencias xuvenís, incluíndo os servizos de
aloxamento e manutención, ademáis doutros servizos
complementarios (aula de estudo, biblioteca, salas de
xogo, actividades culturais e deportivas…)
O obxectivo é poñer as residencias xuvenís ao servizo
da mocidade durante o curso académico, que por
razóns de estudos ou traballo vese obrigada a
permanecer fora do Concello ou provincia de
residencia.
Temporalización
2 014
2 015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 225 mozos e mozas por ano.

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

* Orzamento conxunto coa medida 6.2.4.

Indicadores

Número de mozos/as usuarias de prazas en réxime de

internado en residencias xuvenís.

* Orzamento conxunto medidas 6.2.4 e 6.2.5.
Orzamento

Partida

orzamentaria

2 014

718 800 €

2 015

718 800 €

2 016

718 800 €

2 156 400,00 €

11.06.313A.212/11.06.313A.213/11.06.313A.215/

11.06.313A.220.00/11.06.313A.220.01/11.06.313A.220.02/
11.06.313A.221.00/ 11.06.313A.221.01/11.06.313A.221.02/
11.06.313A.221.03/ 11.06.313A.221.04/11.06.313A.221.05/
11.06.313A.221.99/11.06.313A.222.00/11.06.313A.225/
11.06.313A.227.00/ 11.06.313A.227.01/11.06.313A.227.99
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Medida 6.2.6.

Plan de mellora das instalacións xuvenís.

Descrición e obxectivos

Acometida de obras e reparacións en distintas

instalacións xuvenís da Consellería de Traballo e
Benestar, a fin de prestar un mellor servizo á
mocidade.
Ten como finalidade dotar á mocidade de instalacións
adecuadas para o desenvolvemento de actividades e
mellorar

as

caractarísticas

dos

albergues

e

campamentos xuvenís, a fin de acadar a dotación de
espazos axeitados para o desenvolvemento de
actividades xuvenís.
Temporalización

2 014

Localización

A Coruña e Pontevedra.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 instalación en cada anualidade.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

300 600,00 €

2 015

132 000,00 €

Partida orzamentaria

432 600,00 €

11.01.311A.632.1

Indicadores

Número de instalacións renovadas.

Medida 6.2.7.

Redes de locais de ensaio.

Descrición e obxectivos

Programa de dinamización dos locais de ensaio

pertencentes á Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado.
Os obxectivos a acadar son:
•

Incentivar a creatividade xuvenil.

•

Explorar novas fórmula se modelos de promoción e
difusión da música na nosa mocidade.

•

Facilitar o intercambio cultura la través da música.

Temporalización

2 014

2 015

Localización

A Comunidade Autónoma.
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2 016

Previsión

de

persoas 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

30 000,00 €

2 015

30 000,00 €

2 016

30 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

90 000,00 €

11.06.313A.226.06
Número de actividades programas nos locais de

ensaio.
Número de mozos/as participantes no programa.
Medida 6.2.8.

Rede galega de dinamización xuvenil..

Descrición e obxectivos

Programa de dinamización xuvenil para a difusión e

promoción de actividades e actuacións de diversas
temáticas de interese para a mocidade galega.
Os obxectivos a acadar son:
•

Contribuir á dinamización da mocidade galega a
partir da difusión da información do seu interese e
da posta en marcha de actividades que respondan ás
súas inquedanzas e intereses.

•

Crear unha canle de difusión adecuado cara a
xuventude dos recursos e servizos xuvenís de que
dispoñen.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 15 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de
Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

356 000,00 €

2 015

356 000,00 €

2 016

356 000,00 €
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1 068 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.06.313A.227.99
Número de actividades executadas no marco do

programa.
Número de mozos/as beneficiarios/as das actividades
executadas.

Medida 6.2.9.

Centros Quérote+: Servizo de formación en espazos xoves e

de dinamización xuvenil.
Descrición e obxectivos

Programa

formativo

a

concellos,

residencias

universitarias, OMIX e asociacións xuvenís. Consiste
en obradoiros que se realizan en horario de tarde e de
carácter máis lúdico polo espazo no que se realizan e
que abranguen dende os 14 aos 30 anos.
Os obxectivos a acadar son:
Xerais:
- Promover a participación de mozos e moza sen
actividades orientadas ás súas necesidade se
prioridades.
- Ofertar obradoiros para mozos e mozas sobre as
temáticas de interese para a mocidade.
Específicos:
- Dar a coñecer o servizo Quérote+ a mozos e mozas
como espazo de participación.
- Realizar obradoiros sobre as temáticas abordadas
dende

os

centros

Quérote+,

vinculados

ás

necesidades e prioridades dos/as mozos e mozas da
xeración actual.
- Distribuir publicacións específicas relacionadas coa
temática aobradada no obradoiro.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

persoas 800 mozos e mozas por ano.

destinatarias
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2 016

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Partida orzamentaria
Indicadores

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

61 696,98 €

11..06.313A.442.07
Número de obradoiros celebrados.

Número de mozos/as participantes nos obradoiros
celebrados.
Número de unidades de publicacións específicas
distribuídas.

OBXECTIVO OPERATIVO 6.3.: Promover a participación e o diálogo
en temas e actividades de interese para a mocidade galega.
Medida 6.3.1.

Parlamento Xove.

Descrición e obxectivos

Competición de debate entre o alumnado do segundo

ciclo da ESO e bacharelato dos centros educativos de
Galicia. Con este programa se fomenta o diálogo como
ferramenta para argumentar as ideas propias, ao
tempo que potencian as habilidades individuais e
grupais, promovendo a selección de información,
expresión oral e as competencias básicas.
Temporalización
2 014
2 015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 200 mozos e mozas por ano.

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Partida orzamentaria
Indicadores

2 014

50 000,00 €

2 015

50 000,00 €

2 016

50 000,00 €

150 000,00 €

11.06.313A.226.06
Número de centros educativos incorporados ao

programa.
Número de alumnos/as participantes no programa.
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Medida 6.3.2.

Opina e participa.

Descrición e obxectivos

Este programa pretende coñecer a opinión da

mocidade galega sobre aqueles temas de actualidade e
do seu interese, fomentando a participación dos mozos
e mozas á hora de valorar os programas destinados a
eles e opinando sobre cuestións que lles afectan
directa ou indirectamente.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 8 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Orzamento

2 014

6 000,00 €

2 015

6 000,00 €

2 016

6 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

18 000,00 €

11..06.313A.226.06
Número de mozos/as sobre os que se recolleu

información.
Número de temáticas sobre as que se recolleu
información.
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OBXECTIVO OPERATIVO 6.4.: Facilitar a participación da mocidade
en actividades de lecer e tempo libre acordes as súas necesidades e
prioridades.
Medida 6.4.1.

Acción de verán. Campamentos para mozos e mozas de 9 a

17 anos.
Descrición e obxectivos

Programa de educación non formal e lecer educativo

para a mocidade galega que facilita a conciliación da
vida familiar e laboral.
A finalidade e promover un lecer educativo de
calidade para os mozos e mozas galegos, facilitando a
participación en actividades de educación non formal
durante a época estival.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 4 990 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto da Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e
Benestar.
Entidade colaboradora

Secretaría Xeral de Emigración.

Secretaría Xeral de Igualdade.
Secretaría Xeral de Acción Social.
Secretaría Xeral de Política Lingüística.
Orzamento

*Orzamento conxunto coas medidas 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4

e 6.5.1.
Indicadores

Número de actividades de educación non formal e

lecer realizadas.
Número de mozos/as entre 9 e 17 anos participantes
nas actividades programadas.
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Medida 6.4.2.

Acción de verán. Campamentos para maiores de 18 anos.

Descrición e obxectivos

Programa de educación non formal e actividades de

tempo libre durante o verán para mozos e mozas
maiores de 18 anos.
A

finalidade

deste

programa

é

promover

a

participación en actividades de educación non formal e
de lecer de calidade para a mocidade galega maior de
idade.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 390 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto da Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e
Benestar.
Orzamento

*Orzamento conxunto coas medidas 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4

e 6.5.1.
Indicadores

Número de actividades de educación non formal e

lecer realizadas.
Número

de

mozos/as

maiores

de

18

anos

participantes nas actividades programadas.
Medida 6.4.3.

Accion de verán. Oferta concertada.

Descrición e obxectivos

Programa que oferta o uso de instalacións xuvenís, no

período estival, por parte de asociacións xuvenís,
entidades prestadoras de servizos á mocidade, escolas
de tempo libre, grupos informais de mozos/as,
corporacións locais e outras entidades que realicen
actividades coa mocidade.
A finalidade é promover un lecer educativo de
calidade para a mocidade galega, facilitando a
participación en actividades de educación non formal e
poñendo a disposición as instalacións axeitadas.
Temporalización

2 014

2 015

Localización

A Comunidade Autónoma.

195

2 016

Previsión

de

persoas 1 815 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto da Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e
Benestar.
Orzamento

*Orzamento conxunto coas medidas 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4

e 6.5.1.
Indicadores

Número de entidades que empregaron as instalacións.

Número de actividades realizadas polas entidades.
Número de mozos/as participantes nas actividades
realizadas.
Medida 6.4.4.

Accións de Verán: Programa de intercambios con outras

CCAA.
Descrición e obxectivos

Programa de actividades de lecer educativo en

intercambio con distintas Comunidades Autónomas,
para promover a participación en experiencias de
mobilidade e favorecer o contacto con outros espazos
e o intercambio de experiencias.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 170 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e
Benestar.
Orzamento

*Orzamento conxunto coas medidas 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3

e 6.5.1.
Indicadores

Número de actividades de lecer educativo en

intercambio realizadas por Comunidade Autónoma.
Número de mozos/as galegas participantes no
programa.
Número

de

mozos/as

participantes no programa.
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doutras

comunidades

*Orzamento conxunto medidas 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4. e 6.5.1.
Orzamento

2 014

2 050 000,00 €

2 015

2 050 000,00 €

2 016

2 050 000,00 €

Partida orzamentaria

6 150 000,00 €

11.01.311A.131.24

11.06.313A.221.05
11.06.313A.223
11.06.313A.227.13
11.06.313A.227.99
11.06.313A.640.2
Medida 6.4.5.

Accións de Verán: Campos de Traballo.

Descrición e obxectivos

Actividades

enmarcados

medioambiente,

acción

en

distintos

social,

ámbitos:

recuperación

do

patrimonio cultural e arqueolóxico, emprendemento…
para

favorecer

e

fomentar

a

convivencia,

a

participación, a tolerancia e a solidariedade entre a
mocidade e o seu entorno, a través da colaboración
desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se
levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en
distintos países, baixo o patrocinio, control ou
organización de entidades e organismos oficiais,
asociacións xuvenís, culturais, humanitarias…
Temporalización

2 014

2 015

2 016

Localización

Galicia, demais Comunidades Autónomas e outros

países
Previsión

de

persoas 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e
Benestar.
Orzamento

2 014

150 000,00 €

2 015

150 000,00 €

2 016

150 000,00 €
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450 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.06.313A.227.99
Número de campos de traballo executados por ámbito.

Número de mozos/as participantes nos campos de
traballo.

Medida 6.4.6.

Achegate ás Illas Atlánticas.

Descrición e obxectivos

Programa divulgativo dos valores do parque nacional

no que se procura achegar ás persoas visitantes a este
espazo protexido para que coñezan a riqueza, valor
natural e necesidades de conservación.
Ten como finalidade dar a coñecer os valores naturais
do parque nacional, informar sobre a protección
acadada e sensibilizar ás persoas visitantes na
conservación facéndoas participes e responsables da
visita.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia. Dirección

Xeral de Conservación da Natureza. Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orzamento

2 014

43 500,00 €

2 015

43 500,00 €

2 016

43 500,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

130 500,00 €

07.05.541B.640.2
Número de actividades divulgativas realizadas.

Número de mozos/as participantes nas actividades
divulgativas realizadas.
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Medida 6.4.7.

Rutas nas Illas.

Descrición e obxectivos

Programa de rutas guiadas nos distintos arquipélagos

realizadas polo equipo de guías interpretes do Parque
Nacional.
Ten como finalidade achegar os valores do Parque
Nacional a través dunha experiencia interpretativa de
primeira man, consolidando un servizo de rutas
guiadas interpretativas para coñecer e promover a
conservación do Parque e sensibilizar ás persoas
visitantes na súa responsabilidade na conservación de
espazos naturais.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia. Dirección

Xeral de Conservación da Natureza. Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Orzamento

2 014

42 000,00 €

2 015

42 000,00 €

2 016

42 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

126 000,00 €

07.05.541B.640.2
Número de mozos/as participantes nas rutas guiadas.
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OBXECTIVO OPERATIVO 6.5.: Garantir a participación de todos os
mozos e mozas nas diferentes áreas sociais, independentemente das súas
limitacións físicas, psíquicas e/ou sociais.
Medida 6.5.1.

Campamentos

de

integración

para

persoas

con

discapacidade.
Descrición e obxectivos

Prazas de integración de persoas mozas con

discapacidade

nas

quendas

de

campamentos

organizados pola Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado.
Ten como finalidade promover a integración de
rapaces e rapazas con discapacidade nos campamentos
anteriormente citados, compartindo espazos con
outros/as rapaces e rapazas.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

*Orzamento conxunto coas medidas 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3

e 6.4.4.
Indicadores

Número de prazas para mozos/mozas con

discapacidade.
Número de mozos/as con discapacidade participantes
nos campamentos.
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Medida 6.5.2.

Campamentos específicos para persoas con discapacidade.

Descrición e obxectivos

Convocatoria de prazas en campamentos de persoas

mozas con discapacidade para facilitar o seu acceso a
actividades de lecer e tempo libre.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 110 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

41 800,00 €

2 015

41 800,00 €

2 016

41 800,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

125 400,00 €

11.04.312D.228.1
Número prazas en campamentos para persoas con

discapacidade convocadas.
Número de mozos/as beneficiarios/as das prazas
convocadas.
Medida 6.5.3.

Programas de promoción da autonomía persoal de persoas

con dano cerebral.
Descrición e obxectivos

Convenio de colaboración coa Federación Galega de

Dano Cerebral para a posta en marcha programas de
promoción da autonomía persoal e de recuperación
funcional das persoas afectadas.
A finalidade deste convenio é acadar os seguintes
obxectivos:
•

Valorar

as

capacidades

de

desempeño

e

recuperación funcional.
•

Recuperar a capacidade funcional e conseguir unha
maior autonomía persoal.

•

Lograr a maior recuperación funcional e autonomía
diaria.

Temporalización

2 014

2 015

Localización

A Comunidade Autónoma.
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2 016

Previsión

de

persoas 44 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Orzamento

Partida orzamentaria
Indicadores

2 014

11 855,00 €

2 015

11 855,00 €

2 016

11 855,00 €

35 565,00 €

11.04.312E.481.30
Número de mozos/as beneficiarias das actividades do

programa de promoción da autonomía persoal e
recuperación funcional.
Medida 6.5.4.

Programa de accións para persoas con autismo.

Descrición e obxectivos

Convenio de colaboración con Autismo Galicia para a

posta en marcha dos seguintes programas para
persoas con autismo:
- Programas de inclusión social.
- Programa de apoio a familias.
- Programa de lecer e tempo libre.
Temporalización
2 014
2 015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 20 mozos e mozas por ano.

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Orzamento

Partida orzamentaria
Indicadores

2 014

19 775,00 €

2 015

19 775,00 €

2 016

19 775,00 €

59 325,00 €

11.04.312E.481.26
Número de mozos/as beneficiarias do programa de

inclusión social.
Número de mozos/as beneficiarias do programa de
apoio a familias.
Número de mozos/as beneficiarias do programa de
lecer e tempo libre.
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Medida 6.5.5.

Programas de atención dirixido ao colectivo de lesionados

medulares.
Descrición e obxectivos

Convenio

de

colaboración

coa

Asociación

de

Parapléxicos e grandes Minusválidos de Galicia
(ASPAYM) para a realización de programas de
atención dirixido ao colectivo de lesionados medulares
residentes en Galicia. Os servizos consistiran no
seguinte:
- Servizo

de

información,

orientación

e

asesoramento.
- Servizo de apoio psicosocial ao novo lesionado
medular.
- Cursos de formación.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 4 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

1 837,00 €

2 015

1 837,00 €

2 016

1 837,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

5 511,00 €

11.04.312E.481.28
Número de mozos/as beneficiarios das actividades do

servizo de información, orientación e asesoramento.
Número de mozos/as beneficiarios das actividades do
servizo de apoio psicosocial ao novo lesionado
medular.
Número de accións formativas realizadas.
Número de mozos/as participantes nas accións
formativas realizadas.
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Medida 6.5.6.

Servizo de atención ambulatoria.

Descrición e obxectivos

Convenio de colaboración coa Asociación de Pais das

persoas con retraso mental de Ourense para a
prestación dun servizo de atención ambulatoria. A
finalidade deste servizo é:
- Fomentar a autonomía persoal.
- Aumentar a autoestima e o autoconcepto da persoa
con discapacidade intelectual.
- Facilitar a inclusión social e laboral.
Temporalización
2 014
2 015
Localización
Provincia de Ourense.
Previsión de persoas 22 mozos e mozas por ano.

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Orzamento

Partida Orzamentaria
Indicadores

2 014

20 370,00 €

2 015

20 370,00 €

2 016

20 370,00 €

61 110,00 €

11.04.312E.481.1
Número de mozos/as usuarias do programa de

atención ambulatoria.
Medida 6.5.7.

Programa de apoio ás persoas con discapacidade intelectual

e as súas familias.
Descrición e obxectivos

Convenio

de

colaboración

coa

Federación

de

Asociacións a favor das persoas con discapacidade
intelectual e as súas familias para apoiar as entidades
que traballan con estes colectivos.
O programa vai consistir nas seguintes actuacións:
- Apoiar as persoas con discapacidade intelectual.
- Integración social e actividades rehabilitadoras de
persoas reclusas

e exreclusas con discapacidade

intelectual.
- Actividades de formación, lecer e deportivoterapéuticas desenvolvidas por Special Olympics.
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Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 077 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

85 571,00 €

2 015

85 571,00 €

2 016

85 571,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

256 713,00 €

11.04.312E.481.22
Número de mozos/as beneficiarios/as das actividades

financiadas no marco do convenio.

Medida 6.5.8.

Programa de integración social de lesionados medulares.

Descrición e obxectivos

Convenio de colaboración coa Fundación Profesor

Novoa Santos para o financiamento do programa de
integración de lesionados medulares.
As actuacións serán as seguintes:
- Obtención do permiso de conducir antes da alta
hospitalaria.
- Actividades

de

lecer

e

deporte

alternando

actividades lúdicas, ocupacionais e deportivas.
- Edición dun boletín de educación sociosanitaria.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 8 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

3 137,00 €

2 015

3 137,00 €

2 016

3 137,00 €

Partida orzamentaria

11.04.312E.481.1
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9 411,00 €

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios do programa de

obtención do permiso de conducir.
Número de mozos/as participantes nas actividades de
lecer e deporte.
Número de unidades do boletín de educación
sociosanitaria elaborados.
Medida 6.5.9.

Programa de actuacións para persoas con trastornos

xeralizados do desenvolvemento.
Descrición e obxectivos

Convenio de colaboración coa asociación de pais e

persoas

con

trastornos

xeralizados

do

desenvolvemento para facilitar o desenvolvemento do
servizo de apoio, orientación e información aos pais e
nais que teñen un fillo ou filla afectado/a por
trastornos xeralizados do desenvolvemento.
Temporalización

2 014

Localización

Provincia de Lugo.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 23 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

504,00 €

2 015

504,00 €

2 016

504,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

1 512,00 €

11.04.312E.481.1
Número de mozos/as beneficiarios/as do servizo.
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Medida 6.5.10.

Programa de actuacións para persoas xordas, xordocegas

ou con discapacidade auditiva.
Descrición e obxectivos

Convenio

de

colaboración

coa

Federación

de

asociacións de persoas xordas de Galicia (FAXPG)
para a realización dun servizo de atención a persoas
xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva para
a súa integración.
A finalidade é favorecer o desenvolvemento persoal e
autónomo, a integración e a distribución equitativa
dos recursos sociais destinados a este colectivo.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 395 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

188 527,00 €

2 015

188 527,00 €

2 016

188 527,00 €

Partida orzamentaria

565 581,00 €

11.04.312E.481.23

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios/as do servizo.

Medida 6.5.11.

Programa de atención

para persoas con autismo de

Ourense.
Descrición e obxectivos

Convenio de colaboración coa Asociación Autismo de

Ourense para o desenvolvemento de proxectos e
servizos a favor de persoas afectadas polo Trastorno
do Espectro Autista da provincia de Ourense.
Temporalización

2 014

Localización

Provincia de Ourense.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 9 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de

Traballo e Benestar.

207

Orzamento

2 014

1 682,00 €

2 015

1 682,00 €

2 016

1 682,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

5 046,00 €

11.04.312E.481.1
Número de mozos/as beneficiarios/as das actividades

financiadas no marco do convenio.
Medida 6.5.12.

Centros Quérote +: Programas integrais de formación con

entidades que traballan no eido da Diversidade Funcional.
Descrición e obxectivos

Posta en marcha de programas formativos integrais

para persoas con diversidade funcional, as súas
familias e os equipos profesionais.
Os obxectivos a acadar son:
Xerais:
- Contribuir ao desenvolvemento do proceso vital de
cada persoa impulsando as súas potencialidades
máis ala da particularidade asociada á diversidade
funcional.
Específicos:
- Dar a coñecer a liña de traballa que se leva dende
os centros Quérote+ nas diferentes temáticas no
referente á diversidade funcional.
- Favorecer a adquisición de ferramentas e recursos
para a intervención con persoas con diversidade
funcional, as súas familias e equipos técnicos.
- Reflexionar sobre a visión da diversidade funcional
que se dá en diferentes medios e espazos (na prensa,
na TV, nos estudos…)
- Coñecer

recursos

específicos

que

xa

veñen

traballando neste eido.
- Contribuir ao desenvolvemento do proceso vital de
cada persoa impulsando as súas potencialidades
máis ala da particularidade asociada á diversidade
funcional.

208

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 560 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Down-Galicia

Cogami
Fademga
Feafes
Asociación Chamorro
Outras entidades
Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de accións formativas realizadas.

Número de mozos/as participantes nas actividades
realizadas.
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EIXO 7. XUVENTUDE E VOLUNTARIADO

OBXECTIVO OPERATIVO 7.1.: Formar á mocidade en temas
relacionados co voluntariado, así como no tipo de actividades e/ou
proxectos que se poden englobar neste ámbito.
Medida 7.1.1.

Programa Erasmus+. Obradoiros formativos sobre o

servizo de Voluntariado Europeo.
Descrición e obxectivos

Formación ás entidades galegas e á mocidade para que

poda presentar e realizar proxectos do Servizo de
Voluntariado Europeo.
Ten como finalidade formar ás persoas responsables
de asociacións para a xestión de proxectos do Servizo
de Voluntariado Europeo, informar a mocidade sobre
as

posibilidades

deste

Servizo

e

proporcionar

oportunidades aos mozos e mozas pra mellorar a súas
competencias.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 100 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Delegacións provinciais.

Orzamento

2 014

4 000,00 €

2 015

4 000,00 €

2 016

4 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

12 000,00€

11.06.312F.227.99
Número de obradoiros formativos realizados.

Número de mozos/as beneficiarios dos obradoiros
formativos realizados.
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Medida 7.1.2.

Plan de formación do voluntariado.

Descrición e obxectivos

Cursos presenciais e en liña, nos que se imparten

diversas temáticas relacionadas co voluntariado.
A finalidade é acadar os seguintes obxectivos:
•

Formar aos/ás voluntarios e voluntarias da
Comunidade Autónoma de Galicia para o correcto
desenvolvemento da acción voluntaria.

•

Apoiar a xestión das Entidades de Acción
Voluntaria de Galicia con cursos especializados
para os/as técnicos/as das mesmas.

•

Promocionar os programas que desenvolve a
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 7 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

70 000,00 €

2 015

70 000,00 €

2 016

70 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

210 000,00 €

11.06.312F.226.06
Número de cursos presenciais realizados e mozos/as

formados.
Número de cursos en liña realizados e mozos/as
formados.
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OBXECTIVO OPERATIVO 7.2.: Apoiar e promover actuacións en
materia de voluntariado para a realización de proxectos culturais,
ambientais, díxitais…
Medida 7.2.1.

Voluntariado Xuvenil

Descrición e obxectivos

Orde de axudas na que entidades de acción voluntaria

e concellos incorporan mozos e mozas menores de 30
anos aos seus programas de voluntariado.
A finalidade é incorporar a mozos e mozas aos
programas

de

voluntariado

desenvoltos

na

Comunidade Autónoma.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 800 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

440 000,00 €

2 015

440 500,00 €

2 016

440 500,00 €

Partida orzamentaria

1 321 000,00 €

11.06.312F.460.0

11.06.312F.481.0
Indicadores

Número de programas de acción voluntaria

financiados.
Número

de

mozos/as

participantes

como

voluntarios/as nos programas financiados.
Medida 7.2.2.

Voluntariado Xacobeo.

Descrición e obxectivos

Creación de grupos de voluntarios locais que patrullen

os camiños e ofrezan información e alento ás persoas
camiñantes,

permitindo

a

dinamización

socioeconómica e sociocultural dos camiños de
Santiago de Compostela a través dun servizo de
atención ao peregrino.
Temporalización

2 014

2 015
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2 016

Localización
Previsión

A Comunidade Autónoma.
de

persoas 500 persoas destinatarias ao ano.

destinatarias

180 000 persoas beneficiarias ao ano.

Entidade promotora

Axencia de Turismo de Galicia. Presidencia.

Orzamento

2 014

50 000,00 €

2 015

50 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

100 000,00 €

04.A2.761A.481.0
Número de grupos de voluntarios locais creados.

Número de mozos/as participantes como
voluntarios/as nos grupos locais.
Medida 7.2.3.

Voluntariado Dixital_VOLDIX.

Descrición e obxectivos

Programa no que as persoas voluntarias colaboran na

incorporación das novas tecnoloxías á vida cotiá de
toda a cidadanía galega, centrándose nas persoas que
presentan maiores índices de fenda dixital.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 200 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

250 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
300 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Entidade promotora

Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia

(AMTEGA). Presidencia.
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

50 000,00 €

2 015

50 000,00 €

2 016

50 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

150 000,00 €

04.A1.571A.640.0
Número de mozos/as participantes como voluntarias

no programa.
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Medida 7.2.4.

Voluntariado ambiental no Parque Nacional das Illas

Atlánticas.
Descrición e obxectivos

Programa que permite participar a poboación en

actividades de voluntariado ambiental no Parque
Nacional.
O obxectivo é sensibilizar e infundir nas persoas
participantes criterios e coñecementos básicos sobre a
concienciación medioambiental e a recuperación e
ecosistemas no Parque Nacional.
Temporalización

2 014

Localización

Lugo e Pontevedra.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 300 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Dirección Xeral de Conservación de Natureza.

Consellería

de

Medio

Ambiente,

Territorio

e

Infraestruturas.
Orzamento

2 014

10 000,00 €

2 015

10 000,00 €

2 016

10 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

30 000,00 €

11.06.312F.227.99
Número

de

mozos/as

participantes

como

voluntarios/as no programa.
Medida 7.2.5.

Voluntariado ambiental para a prevención e defensa contra

os incendios forestais.
Descrición e obxectivos

Programa de voluntariado no que grupos de

voluntarios/as realizan campos de traballo de 5 días
de duración, realizando labores de vixianza disuasoria,
limpeza de zonas sensibles e recoñecemento do medio.
A finalidade é:
•

Promover unha campaña de sensibilización e
información no coidado dos nosos montes.

•

Colaborar na vixianza dos montes de Galicia.
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•

Reforzar a idea da necesidade de conservar os nosos

recursos forestais.
•

Fomentar unha actitude de prevención de riscos
nos nosos montes.

•

Promover mecanismos que incidan en actitudes de
persuasión

fronte

ao

descoido

ou

a

irresponsabilidade no monte.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 150 mozos e mozas por ano

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

36 000,00 €

2 015

36 000,00 €

2 016

36 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

108 000,00 €

11.06.312F.227.99
Número

de

mozos/as

participantes

como

voluntarios/as no programa.
Medida 7.2.6.

Rede de centros solidarios.

Descrición e obxectivos

Programa de difusión do voluntariado entre o

alumnado de educación secundaria, bacharelato,
formación profesional e de adultos.
O principal obxectivo é promover valores de
solidariedade, participación, compromiso social e
voluntariado

entre

a

comunidade

educativa

e

favorecer que os/as escolares se comprometan como
voluntarios/as, a través dunha metodoloxía activa e
participativa que fomente o traballo en equipo e
achegue ao alumnado a realidade do voluntariado.
Temporalización
Localización
Previsión de

2 014

2 015

Toda a Comunidade Autónoma.
persoas 300 mozos e mozas por ano

destinatarias
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2 016

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

5 000,00 €

2 015

5 000,00 €

2 016

5 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

15 000,00 €

11.06.312F.227.99
Número de centros educativos adheridos ao programa.

Número de actividades de difusión realizadas.
Número de alumnos/as participantes nas actividades
de difusión realizadas.

OBXECTIVO OPERATIVO 7.3.: Fomentar actividades de voluntariado
entre a mocidade a nivel europeo.
Medida 7.3.1.

Programa Xuventude en Acción. Servizo de Voluntariado

Europeo Ano Franciscano.
Descrición e obxectivos

O

proxecto

consiste

en

promocionar

o

Ano

Franciscano en Galicia a través do voluntariado
europeo, para que mozos e mozas de Europa podan
dar apoio aos peregrinos.
A finalidade, ademais de apoiar a acollida de
peregrinos, é promover o diálogo, a comprensión, a
solidariedade e a tolerancia entre a mocidade, así
como, facilitar a mellora das competencias, favorecer o
intercambio de experiencias e coñecementos e
favorecer a reflexión sobre o camiño.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 15 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar
Entidades colaboradoras

Asociacións culturais e xuvenís da Comunidade

Autónoma.
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Orzamento

2 014

15 000,00 €

Partida orzamentaria

15 000,00 €

11.06.313A.227.99

Indicadores

Número de mozos/as participantes no programa.

Medida 7.3.2.

Voluntariado Europeo.

Descrición e obxectivos

Programa no que mozos e mozas de distintos países

da Unión Europea exercen como voluntarios nos
albergues

do

camiño,

axudando

ás

persoas

estranxeiras no coñecemento do camiño.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 30 persoas destinarias ao ano.

destinatarias

180 000 persoas beneficiarias ao ano.

Entidade promotora

Axencia de Turismo de Galicia. Presidencia.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de mozos/as participantes no programa

como voluntarios/as.

217

EIXO 8. XUVENTUDE, INFORMACIÓN E FORMACIÓN
OBXECTIVO OPERATIVO 8.1.: Elaborar e actualizar a lexislación en
materia de xuventude para dotar á mocidade galega dunha normativa
adaptada ás súas necesidades actuais.
Medida 8.1.1.

Consello asesor e consultivo de xuventude de Galicia.

Descrición e obxectivos

Funcionamento do Consello, como órgano colexiado

de participación, representación e consulta das
políticas públicas da Xunta de Galicia en materia de
xuventude.
A finalidade é dotar de un órgano de representación á
mocidade galega, analizar a situación da mocidade,
propor medidas que lles beneficien, emitir informes
sobre o impacto na mocidade das disposicións
normativas, garantir a participación activa e dinámica
da mocidade e contribuír á institucionalización do
movemento asociativo xuvenil de Galicia.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 asociacións, entidades e consellos locais.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de entidades membro do Consello.

Número xuntanzas anuais do Consello.
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Medida 8.1.2.

Actualización da normativa en materia de xuventude.

Descrición e obxectivos

Tramitación

e

publicación

do

Decreto

de

desenvolvemento da Lei de Xuventude. Trátase de
dotar aos servizos á xuventude e ás políticas públicas
na materia dunha normativa actualizada, adaptada aos
tempos e necesidades actuais.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Existencia dun Decreto de desenvolvemento da Lei de

Xuventude publicado.
Medida 8.1.3.

Decreto regulador do Consello Asesor e Consultivo da

mocidade de Galicia.
Descrición e obxectivos

Tramitación e publicación do Decreto de organización

e funcionamento do Consello Asesor e Consultivo da
mocidade de Galicia.
A finalidade é dotar dunha normativa actualizada ao
novo órgano de participación, representación e
consulta das políticas públicas da Xunta de Galicia en
materia de mocidade.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Existencia dun Decreto de desenvolvemento da Lei de

Xuventude publicado.
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Medida 8.1.4.

Certificación da participación en proxectos de educación

non formal da DXXV.
Descrición e obxectivos

Regulación normativa da expedición do certificado de

aprendizaxe non formal derivado da participación en
programas da Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado, dando un recoñecemento oficial as
aptitudes e experiencias derivadas da participación en
distintos programas de educación non formal,
contribuíndo á mellora da empregabilidade da
mocidade.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 500 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

1 000 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
1 000 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Existencia da normativa reguladora da expedición do

certificado publicada.
Número de certificados expedidos a mozos/as.
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OBXECTIVO OPERATIVO 8.2.: Informar e asesorar sobre aspectos que
interesan á mocidade, como poden ser as axudas á vivenda, o emprego e
o emprendemento, as bolsas para formación e estudos ou a acreditación
de competencias profesionais.
Medida 8.2.1.

Asesoría: Vivenda.

Descrición e obxectivos

Información e asesoramento sobre axudas á vivenda

para a mocidade, así como os dereitos e obrigas dos
inquilinos e propietarios.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 80 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de solicitudes de información realizadas por

mozos/as contestadas.
Medida 8.2.2.

Asesoría: Emprego e emprendemento.

Descrición e obxectivos

Información e asesoramento sobre emprego por conta

propia e allea,
- Conta propia: información sobre axudas para o
emprendemento

como

os

microcréditos,

Seguridade Social autónomos para a xente moza e
os que vaian xurdindo segundo as circunstancias.
- Conta allea: información e asesoramento sobre
como cumprimentar o currículo vitae, a carta de
presentación, afrontar unha entrevista de traballo,
busca activa de emprego, informar sobre ofertas de
emprego...
Temporalización

2 014

2 015
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2 016

Localización
Previsión

A Comunidade Autónoma.
de

persoas 150 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de solicitudes de información realizadas por

mozos/as contestadas.
Medida 8.2.3.

Asesoría: Acreditación de competencias profesionais.

Descrición e obxectivos

Programa de información, orientación e asesoramento

nos procedementos de acreditación da competencia
profesional pola vía da experiencia laboral e formación
non formal, ofrecendo unha atención personalizada a
aquelas persoas interesadas en participar nalgún
procedemento para o recoñecemento de competencias
profesionais.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de mozos/as atendidos/as no marco do

programa de información, orientación e asesoramento.
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Medida 8.2.4.

Asesoría: Educación e formación.

Descrición e obxectivos

Información e asesoramento a mocidade galega sobre

estudos, bolsas, cursos, educación non formal...
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 8 000 mozos e mozas por ano

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria.
Consellería de Traballo e Benestar.
Universidades.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de mozos/as atendidos/as no marco do

programa de información, orientación e asesoramento.
Medida 8.2.5.

Programa Xplora Xuventude

Descrición e obxectivos

Carpa informativa que proporciona información e

asesoramento á mocidade. Esta carpa forma parte
dunha campaña infomativa, que tenta achegar a pé de
rúa os distintos programas e recursos destinados a
mocidade, aproveitando a celebración de eventos con
gran afluencia de público.
Aqueles/as mozos/as interesados/as poderán acceder,
dentro desta instalación, a diversos contidos de
interese e contarán con asesoramento e información
de técnicos/as especializados/as.
Á súa vez, a carpa vai permitir que grupos de mozos
/as e entidades xuvenís poidan amosar as súas
actividades e propostas, amodo dun escaparate do
talento xuvenil.
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A iniciativa percorrerá un total de 40 concellos

galegos co obxectivo de achegar os recursos e
información de interese para a mocidade
Temporalización
2 014
2 015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 6 000 mozos e mozas por ano

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de
Traballo e Benestar.
Orzamento
Indicadores

Sen asignación específica.
Número de concellos nos que se instalou a carpa.

Número de mozos/as atendidos.
Medida 8.2.6.

Programa E3 (emprendemento, emprego e emancipación).

Descrición e obxectivos

Programa que conxuga a emancipación, o emprego e

o emprendemento xuvenil co fin de acadar os
seguintes obxectivos:
•

Facilitar á mocidade estudiantil información sobre
os distintos camiños que poden escoller, e ter un
pouco máis de información en relación aos estudos,
saídas profesionais e sectores laborais.

•

Facilitar á mocidade estudiantil información sobre
orientación laboral e a importancia dos dous
elementos estratéxicos de busca de emprego: o
curriculum e a entrevista.

•

Facilitar á mocidade estudiantil o achegamento
aos/ás

emprendedores,

sensibilizando

aos/ás

mozos/as cara unha actitude emprendedora.
•

Fomentar espazos onde a mocidade poida ser
titorizada para o desenvolvemento das súas ideas
empresariais.

•

Buscar a mozos e mozas que teñan unha inquietude
de liderado. Buscando persoas con habilidades para
o liderado, co fin de motivalos e facilitarlles o
achegamento ao mundo empresarial.
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•

Fomentar espazos onde os mozos e mozas

emprededoras podan relacionarse. Axudar a creara
e potenciar unha rede de contactos, facilitando
aos/ás emprededores/as o contacto con grandes
emprendedores.
•

Analizar e reflexionar sobre unha materia en
concreto, trazando estratexias e sinerxias.

•

Fomentar os valores da educación non formal como
eixe transversal de mellora da empregabilidade dos
mozos e mozas.

•

Promover entre a mocidade a participación activa
na que eles son os protagonistas dentro do mundo
tecnolóxico e son eles os que dispoñen das
ferramentas de éxito no presente e no futuro.

•

Crear unha atmósfera de estímulo e curiosidade
pola ciencia e a tecnoloxía dende a educación non
formal.

•

Crear un foro de análise e reflexión sobre o estado
da temática e contribuir ao desenvolvemento de
novas solucións que faciliten o empoderamento e a
mellora da realidade existente neste ámbito.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 600 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de
Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios do programa nas

súas distintas modalidades.
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OBXECTIVO OPERATIVO 8.3.: Facilitar espazos e instrumentos a
través dos cales a xente nova poida interactuar coas novas tecnoloxías e
os elementos multimedia dunha forma responsable.
Medida 8.3.1.

Potenciación

das

Redes

Sociais.

Páxina

web

Xuventude.net.
Descrición e obxectivos

Fomentar o uso da páxina de xuventude.net e

potenciar as redes sociais na difusión da información
para achegar dunha maneira mais rápida e sinxela a
información a mocidade galega.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 40 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

21 815,00 €

2 015

21 815,00 €

2 016

21 815,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

65 445,00 €

11.06.313A.640.0
Número de actualizacións da páxina web realizadas.

Número de actualizacións de perfís en redes sociais
realizadas
Número de visitas recibidas na páxina web.
Número de seguidores en redes sociais.
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Medida 8.3.2.

Comunícate.

Descrición e obxectivos

A mocidade terá a súa disposición, de maneira

gratuíta, ordenadores con acceso a internet e as redes
sociais no centro coordinador e nos Espazos Xove.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 15 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de ordenadores postos a disposición da

mocidade.
Número de mozos/as usuarios/as.
Medida 8.3.3.

Caixa de recursos TIC.

Descrición e obxectivos

Programa de préstamos de ordenadores e proxectores

e asociacións xuvenís, grupos informais, Oficinas
Municipais de Información Xuvenil e Espazos Xove
de forma gratuíta.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 200 asociacións xuvenís, grupos informais, Espazos

destinatarias

Xove, OMIX por ano.

Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de ordenadores cedidos a asociacións

xuvenís, grupos informais, Espazos Xove, OMIX.
Número de entidades beneficiarias do programa de
préstamo.
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OBXECTIVO OPERATIVO 8.4.: Crear espazos de encontro co fin de
intercambiar información e experiencias sobre temas de interese para a
mocidade.
Medida 8.4.1.

Observatorio da Xuventude.

Descrición e obxectivos

O observatorio é un órgano que permitirá coñecer a

realidade da mocidade galega en cada momento e
avaliar o impacto das políticas destinadas á mocidade
que pon en marcha a Xunta de Galicia. Para elo,
realizaranse estudos e investigacións sobre a realidade
xuvenil galega e recopiárase información que, de xeito
indirecto ou directo, poida reflexar a realidade xuvenil
galega.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de accións de recollida de información

realizadas.
Número de informes e estudos elaborados polo
Observatorio.

Medida 8.4.2.

Encontros territoriais de informadores/as xuvenís.

Descrición e obxectivos

Encontros territoriais de informadores/as xuvenís co

fin de intercambiar información e experiencias sobre
temas e programas de interese para a mocidade.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

persoas 200 mozos e mozas por ano.

destinatarias
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2 016

Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

1 000,00 €

2 015

1 000,00 €

2 016

1 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

3 000,00 €

11.06.313A.226.06
Número de encontros territoriais celebrados.

Número

de

informadores/as

participantes

nos

encontros territoriais.

Medida 8.4.3.

Encontro do Día Europeo de Información Xuvenil.

Descrición e obxectivos

Encontro entre informadores/as xuvenís co motivo do

día europeo da información xuvenil no mes de abril.
Este encontro sirve de punto de encontro para
propoñer

e

desenvolvemento

compartir
de

melloras

actuacións

para

nas

o

Oficinas

Municipais de Información Xuvenil.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 200 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

2 000,00 €

2 015

2 000,00 €

2 016

2 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

6 000,00 €

11.06.313A.226.06
Número de informadores/as participantes no

encontro.
Número de propostas de mellora realizadas.
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Medida 8.4.4.

Correspondentes xuvenis 3.0.

Descrición e obxectivos

Creación de grupos de información xuvenil cos/coas

propios/as mozos/as en colaboración co profesorado
nos centros educativos. A finalidade é difundir a
información de interese para a mocidade dos institutos
e fomentar a participación do estudantado no ámbito
da información xuvenil, promovendo deste xeito un
aprendizaxe adquirido por vías non formais.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

información

xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

1 500,00 €

2 015

1 500,00 €

2 016

1 500,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

4 500,00 €

11.06.313A.640.0
Número de centros educativos participantes no

programa.
Número de grupos de información xuvenil creados.
Número de mozos/as participantes nos grupos de
información xuvenil.
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OBXECTIVO OPERATIVO 8.5.: Apoiar a formación e establecer
medidas que fomenten o desenvolvemento e autonomía persoal, a
inserción laboral, a integración social… entre a mocidade.
Medida 8.5.1.

Plan de formación no eido do tempo libre e outras temáticas

de interese para a mocidade galega.
Descrición e obxectivos

Realización de cursos no ámbito da educación non

formal, tanto para a especialización das persoas
directoras e monitores de tempo libre como doutras
temáticas de interese para a mocidade.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 700 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

50 000,00 €

2 015

50 000,00 €

2 016

50 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

150 000,00 €

11.06.313A.226.06
Número de cursos celebrados.

Número de ámbitos de celebración de cursos.
Número de persoas participantes nos cursos
celebrados.
Medida 8.5.2.

Formación para a mocidade en educación non formal.

Descrición e obxectivos

Cursos de formación en distintas áreas de xuventude e

temas de interese para a mocidade. A finalidade é
formar e proporcionarlle competencias á mocidade en
temas de xuventude ou doutro ámbito que lle
permitan aumentar a empregabilidade e a súa
participación activa na sociedade.
Temporalización

2 014

2 015

Localización

A Comunidade Autónoma.

231

2 016

Previsión

de

persoas 1 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

10 000,00 €

2 015

10 000,00 €

2 016

10 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

30 000,00 €

11.06.313A.226.06
Número de cursos celebrados.

Número de ámbitos de celebración de cursos.
Número de mozos/as participantes nos cursos
celebrados.

Medida 8.5.3.

Programa ACTIVA.

Descrición e obxectivos

Realización de obradoiros de dúas horas de duración

en concellos de Galicia cos seguintes obxectivos:
- Facilitar a participación en accións formativas dos
mozos e mozas.
- Dar ferramentas que faciliten a incorporación ao
mercado laboral dos/as mais mozos/as.
- Informar das axudas que dende a administración se
lles ofrecen.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 6 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de
Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de seminarios celebrados.

Número de mozos/as participantes nos obradoiros.
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Medida 8.5.4.

Centro Quérote+: Servizo de formación en colectivos

específicos (diversidade funcional, menores en risco de
exclusión, poboación reclusa).
Descrición e obxectivos

Servizo consistente en:

- Atender as demandas de programas formativos de
entidades de persoas con divesidade funcional. O
programa que se oferta é un programa integral no
que se traballa co equipo de profesionais, coas
familias e cos usuarios e usuarias da entidade.
- Impartir formación a grupos de menores en risco de
exclusión e sesións individualizadas en caso dunha
medida específica que requira unhas horas de
formación nalgunha temática específica, dado que se
nos recoñece como servizo público especializado
para cubrir esa demanda.
- Realizar e poñer en marcha un programa de
intervención socioeducativa no centro penitenciario
de Teixeiro.
Os obxectivos a acadar son:
- Xerais:
•

Contribuír ao desenvolmento integral de mozos
e

mozas,

atendendo

as

súas

demandas,

intervindo en todos os procesos posibles de
xeito

preventivo,

e

fomentando

a

súa

autonomía, capacidade de xestión, habilidades
persoais e toma de decisións.
•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, a aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Dar a coñecer o servizo Quérote+ ás persoas
participantes nas accións levadas a cabo nos
diferentes colectivos.

•

Realizar sesións informativo/formativas coas
persoas participantes nos diferentes programas.
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•

Distribuir publicacións específicas relacionadas

coa temática aboradada no obradoiro.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 250 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

1 400 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
1 500 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Down Compostela.

COGAMI.
FEAFES.
FADEMGA.
Orzamento

2 014

20 565,00 €

2 015

20 565,00 €

2 016

20 565,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de sesións informativo/formativas celebradas

por colectivos.
Número

de

persoas

participantes

nas

sesións

informativo/ formativas celebradas.
Número de publicacións específicas elaboradas por
obradoiro.
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Medida 8.5.5.

Escola Galega de Xuventude.

Descrición e obxectivos

Órgano especializado na educación non formal da

mocidade. Ten como finalidade velar polo nivel
técnico das ensinanzas impartidas nas escolas de
tempo libre, avaliando e conformando os cursos que
impartan e elaborando e impartindo a programación
anual de cursos e actividades formativas no eido da
mocidade.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Expedición de 1 500 títulos.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de cursos avaliados.

Número de cursos impartidos.
Número de persoas participantes nos cursos
impartidos.
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OBXECTIVO OPERATIVO 8.6.: Programar accións complementarias
para o persoal técnico e persoas que traballan coa xuventude.
Medida 8.6.1.

Formación continua do persoal técnico da Rede Galega de

Información Xuvenil.
Descrición e obxectivos

Realización de cursos de formación nas áreas de

información e asesoramento xuvenil para o persoal
técnico de xuventude dos concellos de Galicia. A
finalidade é proporcionar unha formación continua
aos/ás técnicos/as da información xuvenil, co obxecto
de que podan prestar un mellor servizo á mocidade da
súa zona.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 200 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

información

xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

6 000,00 €

2 015

6 000,00 €

2 016

6 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

18 000,00 €

11.06.313A.226.06
Número de cursos impartidos.

Número de persoas participantes nos cursos
impartidos.
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Medida 8.6.2.

Centro Quérote+: Servizo de formación profesionalizado

Descrición e obxectivos

Programa formativo para persoal que traballe na rede

de información xuvenil, nas oficinas de información
xuvenil, no tecido asociativo ou que terminase un
determinado nivel de estudios e desexe ampliar ou
completar a súa formación en aspectos relacionados
coa mocidade.
Os obxectivos a acadar son:
- Xerais:
•

Contribuír ao desenvolmento integral de mozos
e

mozas,

atendendo

as

súas

demandas,

intervindo en todos os procesos posibles de
xeito

preventivo,

e

fomentando

a

súa

autonomía, capacidade de xestión, habilidades
persoais e toma de decisións.
•

Contribuír a que mulleres e homes aprendan a
coñecerse, a aceptarse e a expresarse dun xeito
satisfactorio e congruente.

- Específicos:
•

Dar a coñecer o servizo Quérote+ ás persoas
participantes nos cursos.

•

Realizar cursos profesionalizados sobre as
temáticas

abordadas

dende

os

centros

Quérote+.
•

Crear a rede e colaboracións con profesionais
que xa traballan ou traballarán coa mocidade.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 350 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
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Orzamento

2 014

20 565,66 €

2 015

20 565,66 €

2 016

20 565,66 €

Partida orzamentaria
Indicadores

61 696,98 €

11.06.313A.442.07
Número de cursos impartidos.

Número de persoas participantes nos cursos
impartidos.
Número de mozos/as beneficiarias.
Medida 8.6.3.

Formación de mediadores/as xuvenís en promoción de

hábitos de vida saudables.
Descrición e obxectivos

Actividade

de

formación

orientada

a

que

mediadores/as xuvenís adquiran as capacidades e as
habilidades necesarias para dinamizar a promoción de
estilos de vida saudables no ámbito da mocidade.
Consta dunha parte teórica e outra práctica.
A finalidade desta actuación é:
•

Aportar aos/ás mediadores/as formación nas
capacidades e habilidades necesarias para a
realización de actuacións de mediación xuvenil en
hábitos e estilos de vida saudables.

•

Facilitar

aos/ás

mediadores

coñecementos

e

estratexias adecuadas para a dinamización da
promoción de estilos de vida saudables no ámbito
da mocidade.
•

Facilitar a posta en práctica dos coñecementos e
estratexias aprendidas no curso de formación
mediante a realización dun traballo práctico.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

238

Indicadores

Número de accións de formación realizadas.

Número de mediadores formados.
Medida 8.6.4.

Convenio coa Escola Galega de Administración Pública.

Descrición e obxectivos

Convenio para homologar a formación e xornadas en

materia de xuventude que vaian dirixidas a persoal da
administración autonómica e local.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 100 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Escola Galega de Administración Pública.

Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de accións formativas homologadas.

OBXECTIVO OPERATICVO 8.7.: Fomentar a seguridade viaria e a
condución segura do colectivo xuvenil.
Medida 8.7.1.

Cursos de condución segura.

Descrición e obxectivos

Cursos de formación en condución segura que

combinan parte teórica con parte práctica.Teñen lugar
os fines de semana e teñen como finalidade achegar á
mocidade actitudes seguras no uso do vehículo
baseadas no coñecemento dos factores de risco dos
sistemas de seguridade do automobil e da técnica de
condución.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 250 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
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Orzamento

2 014

1 500,00 €

2 015

1 500,00 €

2 016

1 500,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.06.313A.640.0
Número de cursos realizados.

Número de mozos/as formados/as.
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4 500,00 €

EIXO 9. XUVENTUDE, MOBILIDADE E TURISMO
OBXECTIVO OPERATIVO 9.1.: Proporcionar apoio á mobilidade do
estudantado universitario a través do perfeccionamento dunha segunda
lingua e dos programas de intercambio.
Medida 9.1.1.

Bolsas e axudas para participar en programas de

intercambio relacionados con estudos que están a cursar con
países extracomunitarios, agás o Programa Erasmus.
Descrición e obxectivos

Programa de axudas para o alumnado do sistema

universitario de Galicia que participa en programas de
intercambio relacionados cos seus estudos en países
extracomunitarios.
A finalidade é potenciar a mobilidade do alumnado
universitario.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 100 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Universidades. Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

100 000,00 €

2 015

100 000,00 €

2 016

100 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

300 000,00 €

09.40.422C.480.0
Número de alumnos/as galegos/as participantes no

programa de intercambio.
Número de alumnos/as estranxeiros participantes no
programa de intercambio.
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Medida 9.1.2.

Axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea

para participar no Programa comunitario de mobilidade
Erasmus e Suíza.
Descrición e obxectivos

Sistema de axudas complementarias para facilitar a

participación do alumnado do sistema universitario de
Galicia para participar en programas de intercambio
de mobilidade Erasmus.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Universidades. Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

1 300 000,00 €

2 015

1 300 000,00 €

2 016

1 300 000,00 €

Partida orzamentaria

3 900 000,00 €

09.40.422C.480.0

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios de axuda.

Medida 9.1.3.

Axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún

Estado membro da Unión Europea, durante o verán.
Descrición e obxectivos

Sistema de axudas para perfeccionar unha segunda

lingua por parte de estudantes universitarios.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 113 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Universidades. Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

124 300,00 €

2 015

124 300,00 €

2 016

124 300,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

372 900,00 €

09.40.422C.480.0
Número de mozos/as beneficiarios de axuda.
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Medida 9.1.4.

Programa de cursos de idiomas no estranxeiro.

Descrición e obxectivos

Programa de aprendizaxe de linguas estranxeiras

como inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso
e chinés en escolas distribuídas por todo o mundo. O
programa inclúe aloxamento, clases teóricas e
actividades de lecer.
A

finalidade

é

incrementar

as

competencias

lingüísticas, facilitar o coñecemento doutros países,
culturas a través da aprendizaxe dun idioma e
mellorar a empregabilidade da mocidade.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 15 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto da Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e
Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de mozos/as participantes no programa por

país de destino.
Número de mozos/as participantes no programa por
lingua de aprendizaxe.
Medida 9.1.5.

Programa de inmersión lingüística.

Descrición e obxectivos

Actividades de inmersión lingüística en inglés en

centros de excelencia para a formación en inglés en
Galicia.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 410 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
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Orzamento

2 014

244 708,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

244 708,00 €

09.50.423A.640.8
Número de centros participantes no programa.

Número de mozos/as participantes no programa.
Medida 9.1.6.

Axudas para a realización de actividades de formación en

linguas estranxeira, destinadas ao alumnado dos centros
docentes sostidos con fondos públicos.
Descrición e obxectivos

Promoción e desenvolvemento das estadías de

escolares galegos e galegas noutros países ou en
centros residenciais de Galicia, co fin de crear no
alumnado a necesidade de empregar idiomas para se
comunicar e para os empregar en contextos reais,
poñendo en valor a educación dende unha perspectiva
intercultural.
A finalidade é mellorar as competencias en linguas
estranxeiras do alumnado dos distintos niveis dos
centros docentes sostidos con fondos públicos en
Galicia.
Temporalización
2014
2015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 680 mozos e mozas por ano.

2016

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

301 075,00 €

2 015

301 075,00 €

2 016

301 075,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

903 225,00 €

09.50.423A.480.0
Número de alumnos/as beneficiarias do programa na

modalidade de saída a outros países.
Número de alumnos/as beneficiarias do programa na
modalidade de estancia en centros residenciais de
Galicia.
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Medida 9.1.7.

Erasmus+.

Descrición e obxectivos

Programa Europeo que aglutina sete programas en

materia de educación, formación, xuventude, deporte.
No eido de xuventude fomenta a mobilidade en
Europa dos mozos/as e traballadores/as no ámbito da
Xuventude a través de diversas actividades de
educación non formal (intercambios, voluntariado,
formación e diálogo estruturado).
A finalidade é mellorar as aptitudes e competencias
clave da mocidade, atendendo en particular á súa
inserción no mercado laboral a través dun incremento
das oportunidades de mobilidade por motivos de
aprendizaxe así como a través de unha cooperación
reforzada entre o mundo da educación e a formación e
o mundo do traballo.
Temporalización

2014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2015

2016

persoas 1 700 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

1 900 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
2 000 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios do programa.
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OBXECTIVO OPERATIVO 9.2.: Facilitar o achegamento da xente moza
ao mundo empresarial e laboral, a través da realización de prácticas
noutros países europeos.
Medida 9.2.1.

Convocatoria Consorcios de prácticas Erasmus para

alumnado de grao superior de FP.
Descrición e obxectivos

Programa de prácticas que facilita a realización de

formación en centros de traballo do alumnado
matriculado en centros educativos participantes no
Consorcio nas ramas profesionais estudadas en
empresas da Unión Europea.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

45 300,00€

Partida orzamentaria

45 300,00 €

09.50.422M.480.1

09.50.422M.640.7
Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios do programa de

prácticas por rama profesional.
Número de países de destino do alumnado.
Medida 9.2.2.

Galeuropa.

Descrición e obxectivos

Axudas para a realización de prácticas formativas non

remuneradas en empresas de calquera dos Estados
membros da Unión Europea, agás España.
A finalidade é apoiar as persoas participantes en
actividades

de

formación

para

adquirir

os

coñecementos, as competencias e as cualificacións que
complemente

o

desenvolvemento

persoal

e

profesional, así como facilitar a mobilidade de
traballadores
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en

Europa

e

promover

o

desenvolvemento e a transferencia entre os países

participantes ao mesmo tempo que os mozos e mozas
perfeccionan as habilidades lingüísticas no idioma
estranxeiro.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 250 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

600 000,00 €

2 015

600 000,00 €

2 016

600 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

1 800 000,00 €

11.06.313A.480.0
Número de mozos/as beneficiarios do programa de

prácticas por rama profesional.
Número de países de destino do alumnado.
Medida 9.2.3.

Bolsas de formación en Promoción Exterior.

Descrición e obxectivos

Programa de bolsas dirixido a titulados/as co

obxectivo da formación práctica en comercio exterior
a través dunha estancia no estranxeiro
Temporalización
2 014
2 015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 20 mozos e mozas por ano.

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Orzamento

Instituto Galego de Promoción Económica-IGAPE.

2 014

593 132,40 €

2 015

494 227,00 €

2016

494 227,00 €

Partida orzamentaria

1 582 686,40 €

08.A1.741A. 480.1

08.A1.741A. 484.0
Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios/as de bolsas.
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OBXECTIVO OPERATIVO 9.3.: Dotar á mocidade das ferramentas e
instrumentos necesarios para promover e facilitar a mobilidade no
ámbito autonómico, estatal ou internacional.
Medida 9.3.1.

Carne Xove.

Descrición e obxectivos

Programa para facilitar á mocidade o acceso a bens e

servizos a través dunha serie de descontos e vantaxes
en distintos sectores: deportes, ocio, tecnoloxía,
transporte, culturais... así como de sorteos web,
promocións, etc.
O Carné é expedido polas organizacións da Asociación
do Carne Xoven Europeo, é persoal e intransferible
para mozos e mozas de 12 a 30 anos. Ten un custe de
6 euros e unha vixencia de 2 anos.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 57 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

25 000,00 €

2 015

25 000,00 €

2 016

25 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.06.313A.640
Número de carnés expedidos.
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75 000,00 €

Medida 9.3.2.

Carne Young Travel Card.

Descrición e obxectivos

Carne dirixido a calquera mozo ou moza maior de 12

anos e menor de 26, para que podar obter descontos
en billetes de avión, entradas de cine, compras...
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 30 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de carnés expedidos.

Medida 9.3.3.

Carne de Profesor Internacional.

Descrición e obxectivos

O carne de profesor internacional é para profesionais

de ensinanza a tempo completo, que ofrece descontos
tanto no pais de orixe como noutros países do
estranxeiro.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 400 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

300,00 €

2 015

1 500,00 €

2 016

1 500,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.06.313A.221.99
Número de carnés expedidos.
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3 300,00 €

Medida 9.3.4.

Carne de Estudante Internacional (ISIC).

Descrición e obxectivos

O carne de estudante internacional é un carné de

estudante recoñecido internacionalmente e que ofrece
descontos a nivel nacional e internacional. É preciso
ser maior de 12 anos e estudante a tempo completo.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 400 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

7 450,00 €

2 015

7 500,00 €

2 016

7 500,00 €

Partida orzamentaria

22 450,00 €

11.06.313A.221.99

Indicadores

Número de carnés expedidos.

Medida 9.3.5.

Convenio de colaboración con Novagalicia Banco para a

promoción e difusión do programa “Carné Xove”.
Descrición e obxectivos

Convenio que senta as bases da colaboración entre a

Consellería de Traballo e Benestar, a través da
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e
Novagalicia Banco para a promoción e difusión do
programa “Carné Xove”.
A finalidade é incrementar a implantación do Carné
Xove entre a mocidade galega e ampliar os beneficios
derivados da titularidade do carné.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 57 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Entidade colaboradora

NovaGalicia Banco.
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Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Incremento no Número de mozos e mozas titulares de

Carné Xove.
Incremento no Número de empresas adheridas (novas
empresas).
Mellora dos beneficios por parte das empresas xa
adheridas ao carné con anterioridade.
Medida 9.3.6

Convenio de colaboración coa Federación Galega de

Municipios e Provincias para o fomento do Carné Xove no
ámbito local.
Descrición e obxectivos

Convenio que senta as bases da colaboración entre a

Consellería de Traballo e Benestar e a Federación
Galega

de

Municipios

e

Provincias

para

o

desenvolvemento, promoción e difusión do programa
Carné Xove entre as entidades locais de Galicia.
A finalidade é incrementar a implantación do Carné
Xove entre a mocidade galega e ampliar os beneficios
derivados da titularidade do carné.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 concellos adheridos para a anualidade 2 014.

destinatarias

75 concellos adheridos para a anualidade 2 015.
100 concellos adheridos para a anualidade 2 016.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Incremento no Número de mozos e mozas titulares de

Carné Xove.
Incremento no Número de concellos adheridas (novos
concellos).
Mellora dos beneficios por parte dos concellos xa
adheridas ao carné con anterioridade.

251

OBXECTIVO OPERATIVO 9.4.: Informar e asesorar sobre os
programas e servizos existentes en materia de mobilidade xuvenil.
Medida 9.4.1.

Europa en Formación.

Descrición e obxectivos

Creación dun servizo especializado que organice e

difunda accións socioeducativas de ámbito europeo no
campo da formación permanente de adultos, dirixido a
profesionais da información xuvenil e mocidade entre
18 e 30 anos, ofrecendo orientación e asesoramento
para participar en distintas accións do programa
Grundtvig. As actividades que inclúe son:
- Accións de difusión.
- Información, orientación e asesoramento.
- Organización de seminarios.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 15 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2014

4 363,00€

2015

4 363,00€

2016

4 363,00€

Partida orzamentaria
Indicadores

13 089,00€

11.06.313A.226.06
Número de accións socioeducativas realizadas.

Número de informadores xuvenís formados.
Número de mozos/as formados.
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Medida 9.4.2.

Asesoría de programas de mobilidade xuvenil.

Descrición e obxectivos

Asesoramento

e

coordinación

a

asociacións

e

entidades públicas locais, así como a grupos non
formais, mozos/as individuais, de proxectos de
mobilidade xuvenil de acollida en Galicia ou envío a
outros países.
Ten como finalidade contribuír a adquisición de
competencias

brindando

os/as

mozos/as

oportunidades de aprendizaxe non formal e informal
nunha

dimensión

europea

e

promover

o

entendemento entre mozos e mozas de países
diferentes, potenciando a solidariedade e promovendo
a tolerancia, así como o coñecemento de outras
culturas, o aprendizaxe de linguas e potenciando a
creatividade e o emprendemento.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 162 galegos/as e 345 estranxeiros/as por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro Coordinador de Información e Documentación

Xuvenil.

Dirección

Xeral

de

Xuventude

e

Voluntariado. Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Unión Europea.

Comunidade Autónoma.
Concellos.
Asociacións e entidades sen ánimo de lucro.
Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de accións de información e asesoramento

realizadas.
Número de mozos/as galegas beneficiarios/as do
programa.
Número de mozos/as estranxeiros/as beneficiarios/as
do programa.
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OBXECTIVO OPERATIVO 9.5.: Fomentar nos mozos e mozas nacionais
e europeos o interese polo Camiño e pola realidade galega, facilitando o
contacto da mocidade galega exterior coa nosa sociedade.
Medida 9.5.1.

Ven ao camiño.

Descrición e obxectivos

Programa que permite que mozos/as nacionais e

europeos coñezan o camiño de Santiago, a cidade de
Santiago de Compostela, Galicia con aloxamento no
Monte do Gozo.
A finalidade é fomentar o interese polo camiño entre a
mocidade de diferentes nacionalidades, propiciando o
coñecemento dos novos recursos turísticos, culturais...
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 2 475 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora
Orzamento

Axencia de Turismo de Galicia. Presidencia.
2 014

25 000,00 €

2 015

25 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

50 000,00 €

04.A2.761A.481.0
Número de mozos/as participantes no programa por

país de nacionalidade.
Medida 9.5.2.

Programa Conecta con Galicia.

Descrición e obxectivos

Posta en marcha de actividades ao aire libre e campos

de traballo, facilitando que mozos e mozas da Galicia
Exterior teñan contacto coa realidade galega e o
encontro cos seus familiares.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 180 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
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Entidade colaboradora

Subdirección Xeral de programas sociais. Secretaría

Xeral de Emigración. A Presidencia.
Orzamento

2 014

195 000,00 €

2 015

200 000,00 €

2 016

205 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

600 000,00 €

04.30.312C.226.07
Número de actividades e campos de traballo postos en

marcha.
Número de mozos/as beneficiarios do programa.
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EIXO 10. XUVENTUDE E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

OBXECTIVO OPERATIVO 10.1.: Fomentar e potenciar o uso da lingua
galega no entorno escolar e promover espazos de lecer en galego.
Medida 10.1.1.

Programas, accións e campañas de fomento do uso do

galego impulsados dende os equipos de dinamización da
lingua galega durante o ano escolar.
Descrición e obxectivos

Posta en marcha de diversas iniciativas destinadas á

dinamización lingüística no ámbito escolar, que se
organizan ou se dirixen aos equipos de dinamización
da lingua galega dos centros de ensino de Galicia.
Ten como finalidade potenciar o uso da lingua galega
no ensino como elemento integrador e garantía de
cohesión social da mocidade galega.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 118 499 mozos e mozas na anualidade 2 014.

destinatarias

116 365 mozos e mozas na anualidade 2 015.
114 276 mozos e mozas na anualidade 2 016.

Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Entidades colaboradoras

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

322 600,00 €

2 015

322 600,00 €

2 016

322 600,00 €

Partida orzamentaria

967 800,00 €

09.30.151A.640.0

09.30.151A.770.1
Indicadores

Número de actuacións de dinamización lingüística

postos en marcha.
Número de mozos/mozas beneficiarios/as da medida.
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Medida 10.1.2.

Concurso-exposición Letras Galegas.

Descrición e obxectivos

Certame escolar dirixido ao alumnado entre 12 e 18

anos, co gallo da celebración das Letras Galegas, no
marco que se crean e se distribúen recursos didácticos
(carteleria e materiais impresos e dixitais) centrados
na figura do/a autor/a homenaxeado/a
Ten como finalidade achegar á cidadanía a vida, obra e
a época do/a autor/a homenaxeado/a polas Letras
Galegas por medio dos materiais creados polos/as
propios/as escolares.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 118 499 mozos e mozas na anualidade 2 014.

destinatarias

116 365 mozos e mozas na anualidade 2 015.
114 276 mozos e mozas na anualidade 2 016.

Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

35 000,00 €

2 015

35 000,00 €

2 016

35 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

105 000,00 €

09.30.151A.640.0
Número

de

exemplares

de

material

impreso

elaborados e distribuídos.
Número de exemplares de material en formato dixital
elaborado e distribuídos.
Número de mozos/as participantes no concurso.
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Medida 10.1.3.

Lingua de namorar.

Descrición e obxectivos

Certame en liña de mensaxes de amor en lingua

galega dirixido a mozos a partir dos 14 anos e
organizado con motivo do Día das Letras Galegas e
de Internet.
Ten como finalidade dinamizar o uso da lingua entre a
mocidade nas súas relacións persoais e nas tecnoloxías
da información e da comunicación.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Entidade colaboradora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

3 000,00 €

2 015

3 000,00 €

2 016

3 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

9 000,00 €

09.30.151A.640.0
Número de mozos/as que presentaron candidatura ao

certame.
Medida 10.1.4.

Axóuxeres.

Descrición e obxectivos

Programa de dinamización lingüística destinado á

promoción da transmisión interxeracional do idioma
en localidades da Rede de Dinamización Lingüística.
A finalidade é promover o uso do idioma e a súa
transmisión xeracional en familias novas con bebés e
garantir unha oferta de actividades lúdicas en lingua
galega.
Temporalización

2 014

2 015

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.
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2 016

Previsión

de

persoas 2 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Entidade colaboradora

Concellos pertencentes a Rede de Dinamización

Lingüística da Xunta de Galicia.
Orzamento

2 014

40 000,00 €

2 015

40 000,00 €

2 016

40 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

120 000,00 €

09.30.151A.640.0
Número de actividades lúdicas realizadas.

Número de mozos/as participantes nas actividades
realizadas.
Medida 10.1.5.

FalaRedes

Descrición e obxectivos

Posta en marcha de diversas actividades para

dinamizar a lingua galega na mocidade e nas familias
novas con fillos, garantindo unha oferta de actividades
de lecer en lingua galega e promovendo a creatividade
de base en galego:
-

As pombas de Carboeiro (teatro musicado).

-

Rosalia Pequeniña (espectáculo musical).

-

A nena e o grilo nun barquiño (espectáculo
musical-teatral).

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Entidades colaboradoras

Concellos pertencentes á Rede de Dinamización

Lingüística.
Orzamento

2 014

135 000,00 €

2 015

135 000,00 €

2 016

135 000,00 €
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405 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

09.30.151A.640.0
Número de representacións de cada unha das

modalidades dos espectáculos previstas.
Número de mozos/as asistentes a cada unha das
modalidades dos espectáculos previstas.

Medida 10.1.6.

Actividades pertencentes á programación propia da Rede de

Dinamización Lingüística.
Descrición e obxectivos

Posta en marcha de diferentes actividades destinadas a

dinamizar o uso do galego na mocidade, promover
espazos de lecer en galego, impulsar o uso do galego
en ámbitos de interese para a mocidade e garantir
unha oferta lúdica e formativa en galego:
- Peter Punk (circo na rúa en verán).
- Espello Deportivo (encontros de deportistas de
elite

co

alumnado

de

escolas

deportivas

municipais).
- Nadal na Rede (obradoiros, materiais e recursos
lingüísticos para festexar as festas de Nadal en
galego).
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 300 000 mozos e mozas por ano..

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Entidades colaboradoras

Entidades integrantes na Rede de Dinamización

Lingüística.
Deputacións provinciais de Coruña, Ourense e
Pontevedra.
Orzamento

2 014

75 000,00 €

2 015

75 000,00 €

2 016

75 000,00 €

Partida orzamentaria

09.30.151A.640.0

260

225 000,00 €

Indicadores

Número de representacións do circo de verán e

Número de mozos/as asistentes.
Número de encontros con deportistas celebrados e
Número de mozos/as asistentes.
Número de obradoiros de Nadal celebrados e Número
de mozos/as asistentes.
Número de unidades de materiais e recursos
lingüísticos elaborados e distribuídos entre mozos e
mozas.
Medida 10.1.7.

O galego campa!

Descrición e obxectivos

Programa de dinamización lingüística destinado aos

campamentos de verán, no marco do que se distribúen
materiais

e

recursos

para

que

o

monitorado

desenvolva actividades de promoción do uso do
idioma e se organiza un certame dirixido á mocidade
que participa nesta acción impulsada pola Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Ten como finalidade favorecer o desenvolvemento da
actividade en galego no contexto dos campamentos de
verán na Xunta de Galicia e facilitar formación e
recursos ao monitorado para a realización de
actividades que animen aos/ás rapaces a expresarse
nesta lingua.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Entidade colaboradora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2 014

8 000,00 €

2 015

8 000,00 €

2 016

8 000,00 €
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24 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

09.30.151A.640.0
Número de unidades de material e recursos

distribuídos entre o monitorado.
Número de mozos/as participantes nos campamentos
incorporados ao programa.

OBXECTIVO OPERATIVO 10.2.: Programar accións formativas para a
mocidade co fin de reforzar as súas competencias no idioma galego e
consolidar a súa proxección exterior.
Medida 10.2.1.

Convocatoria de cursos preparatorios das probas de

acreditación do CELGA.
Descrición e obxectivos

Oferta formativa en lingua galega destinada a garantir

a competencia da mocidade e da cidadanía no idioma
propio de Galicia, a prol da súa normalización.
Ten como finalidade potenciar a aprendizaxe do
idioma na sociedade en xeral e na mocidade, en
particular.
Temporalización
2 014
2 015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 2 000 mozos e mozas por ano.

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Entidades colaboradora

Concellos.

Asociacións.
Colectivos profesionais.
Escolas de idiomas.
Centros galegos do exterior.
Orzamento

Partida orzamentaria
Indicadores

2 014

276 033,00 €

2 015

276 033,00 €

2 016

276 033,00 €

828 099,00 €

09.30.151A.640.2
Número de cursos preparatorios celebrados.

Número de mozos/as participantes nos cursos
preparatorios celebrados.
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Medida 10.2.2.

Cursos de verán de lingua e cultura galegas para persoas

estranxeiras.
Descrición e obxectivos

Oferta formativa anual pola que se programan cursos

de lingua, literatura e cultura galegas que se
desenvolven durante o mes de xullo.
Ten como finalidade achegarlle á mocidade española e
estranxeira a literatura e cultura de Galicia, reforzar e
mellorar a súa competencia no noso idioma e
proxectar o coñecemento e uso do idioma propio de
Galicia no exterior.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 100 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Entidades colaboradoras

Real Academia Galega.

Instituto da Lingua Galega da Universidade de
Santiago de Compostela e Universidade da Coruña.
Orzamento

2 014

45 000,00 €

2 015

45 000,00 €

2 016

45 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

135 000,00 €

09.30.151A.640.2
Número de cursos celebrados.

Número de mozos/as estranxeiras participantes nos
cursos.
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Medida 10.2.3.

Bolsas de formación en proxectos de investigación do

Centro

Ramón

Piñeiro

para

a

investigación

en

Humanidades dependente da Secretaria Xeral de Política
Lingüística.
Descrición e obxectivos

Convocatoria de bolsas de formación de duración

anual nos proxectos concretos de investigación que
desenvolve

o

Centro

Ramón

Piñeiro

para

a

investigación en Humanidades destinada a mocidade
titulada universitaria.
Ten como finalidade contribuír a especialización na
formación académica, profesional ou investigadora de
novos/as titulados universitarios e promover a
investigación lingüística sobre o galego.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 8 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

9 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
8 mozos e mozas para a anualidade 2 016.

Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Orzamento

2 014

178 200,00 €

2 015

187 110,00 €

2 016

124 740,00 €

Partida orzamentaria

490 050,00 €

09.30.151A.480.0

09.30.151A.484.0
Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios/as do programa de

bolsas.
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Medida 10.2.4.

Prazas de profesorado de lingua galega en centros de

estudos

galegos

radicados

en

universidades

españolas/estranxeiras e dependentes da Secretaría Xeral
de Política Lingüística.
Descrición e obxectivos

A Rede de Centros de Estudos Galegos da Xunta de

Galicia conta con lectorados de lingua, literatura e
cultura galegas no exterior de Galicia. Durante tres
anos imparten docencia e completan a súa formación
mozos e mozas graduados especialistas en lingua
galega.
Ten como finalidade proxectar no exterior o idioma e
a cultura propias de Galicia e ampliar e consolidar o
ensino e a investigación do galego en universidades
que inclúan esta lingua na súa oferta académica.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 8 mozos e mozas para a anualidade 2 014

destinatarias

6 mozos e mozas para a anualidade 2 015
13 mozos e mozas para a anualidade 2 016

Entidade promotora

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Entidades colaboradoras

Universidades de España e do estranxeiro adscritas á

Rede Galega de Estudos Galegos da Xunta de Galicia.
Orzamento

2 014

78 710,40 €

2 015

78 710,90 €

2 016

66 903,84 €

Partida orzamentaria

224 325,14 €

09.30.151A.480.2

09.30151A.484.0
Indicadores

Número de mozos/as participantes no programa.
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EIXO 11. XUVENTUDE E IGUALDADE
OBXECTIVO OPERATIVO 11.1.: Previr a violencia de xénero no
entorno escolar, a través de actividades concretas e do deseño de
material didáctico específico.
Medida 11.1.1.

Campañas de sensibilización contra a violencia de xénero

entre a poboación máis nova.
Descrición e obxectivos

Organización de campañas de sensibilización entre a

poboación mais nova sobre a violencia de xénero que
se da nas relacións de parella utilizando as novas
tecnoloxías e os novos soportes de información e
comunicación.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 700 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

1 000 mozos e mozas para a anualidade 2015.

Entidade promotora

Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de

Xénero.

Secretaría

Vicepresidencia

e

Xeral
Consellería

da

Igualdade.

de

Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza.
Orzamento

2 014

8 000,00 €

2 015

8 500,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

16 500,00 €

05.11.313D.227.06
Número de accións de sensibilización realizadas.

Número de mozos/as participantes/beneficiarias das
accións de sensibilización realizadas.
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Medida 11.1.2.

Elaboración de materiais didácticos para o ámbito

educativo que incidan na prevención e detección de
situacións de violencia de xénero.
Descrición e obxectivos

Deseño

e

divulgación

de

materiais

didácticos

accesibles para o ámbito educativo que inciadn na
prevención e detección de situacións de violencia de
xénero.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de

Xénero.

Secretaría

Vicepresidencia

e

Xeral
Consellería

da

Igualdade.

de

Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza.
Orzamento

2 014

10 000,00 €

2 015

10 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

20 000,00 €

05.11.313D.227.06
Número de unidades de material didáctico distribuídas

entre mozos e mozas.

Medida 11.1.3.

Programas para a identificación e prevención de violencia

de xénero nos centros educativos.
Descrición e obxectivos

Desenvolvemento

de

programas

nos

centros

educativos que se dirixan á identificación e prevención
da violencia de xénero.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia

de

Xénero.

Vicepresidencia

Secretaría
e

Xeral

Consellería

Administracións Públicas e Xustiza.
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da
de

Igualdade.
Presidencia,

Orzamento

2 014

15 000,00 €

2 015

15 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

30 000,00 €

05.11.313D.227.06
Número de centros educativos nos que se desenvolven

programas de identificación e prevención.
Número de mozos/as beneficiarios/as dos programas.
Medida 11.1.4.

Promoción da igualdade en Entidades Locais.

Descrición e obxectivos

Actividades dirixidas á poboación infantil e xuvenil

para favorecer a coeducación tanto no ámbito
educativo como no ámbito da familia.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 5 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade.

Secretaría Xeral da Igualdade. Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza.
Orzamento

2 014

175 000,00 €

2 015

175 000,00 €

2 016

175 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

525 000,00 €

05.11.313B.460.0
Número de actividades destinadas a favorecer a

coeducación celebradas.
Número de mozos/as beneficiarios das actividades
celebradas.
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Medida 11.1.5.

Foro galego de Educación en igualdade.

Descrición e obxectivos

Accións formativas onde se abordan diferentes

temáticas de interese baixo unha óptica coeducativa.
A súa finalidade é sensibilizar e dotar ao profesorado
galego de niveis non universitarios de ferramentas
que permitan exercer a labor docente dende un punto
de vista coeducativo
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas Sen determinar.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade.

Secretaría Xeral da Igualdade. Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza.
Orzamento

2 014

17 000,00 €

2 015

17 000,00 €

2 016

17 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

51 000,00 €

05.11.313B.226.06
Número de accións formativas realizadas.

Número de mozos/as beneficiarios das acciósn
realizadas.
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OBXECTIVO OPERATIVO 11.2.: Proporcionar apoio a servizos que
ofrecen información e asesoramento e achegar a ciencia e a tecnoloxía
como ferramentas de sensibilización.
Medida 11.2.1.

Programa de apoio aos centros de información ás mulleres.

Descrición e obxectivos

Apoio ao mantemento dos centros de información ás

mulleres existentes en Galicia. Nestes centros
prestase asesoramento xurídico, atención psicolóxica e
dinamización do territorio cun enfoque de xénero.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 7 720 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade.

Secretaria Xeral da Igualdade. Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza.
Orzamento

2 014

2 341 478,00 €

2 015

2 341 478,00 €

2 016

2 341 478,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

05.11.313B.460.0
Número de mozos/as asesorados/as.
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7 024 434,00 €

