
PROGRAMA 
ACTIVA



Curso: Comunícate

Destinatarios/as: 
Mozos e mozas menores de 30 anos, animadores xuvenís, concelleiros de xuventude, 
asociacións, grupos informais e, en xeral, calquera colectivo interesado no ámbito da 
xuventude.

Número de horas: ……………………………………………………………2 

Número de edicións ………………………………………………………… 25

Número de prazas: …………………………………………………………625

Contidos:

z Introdución: É imposible non comunicarse?

	 •	 Comunicación	verbal.

	 •	 Comunicación	non	verbal.

	 •	 A	importancia	de	saber	transmitir:	para	que	serve	a	oratoria?

z A comunicación no grupo.

z A preparación do discurso como transmitir ideas.

z Comunicación non verbal:

	 •	 Xesticulación.

	 •	 Voz.

	 •	 Movemento.

z Estratexias para perder o medo escénico.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: concellos de Galicia que o soliciten.

Data de inscrición: do 2 ao 15 de marzo.

Data prevista de realización: de abril a xullo e de setembro a decembro.

Curso: mediación xuvenil  
na participación.

Destinatarios/as: 
Mozos e mozas menores de 30 anos, animadores xuvenís, concelleiros de xuventude, 
asociacións, grupos informais e, en xeral, calquera colectivo interesado no ámbito da 
xuventude.

Número de horas: ……………………………………………………………2 

Número de edicións ………………………………………………………… 25

Número de prazas: ……………………………………………………… 1250

Contidos:

z Introdución ao asociacionismo.

z Funcións dunha asociación xuvenil.

z Trámites para a súa creación.

z Acta constitucional.

z Estatutos.

z Rexistro.

z Facenda.

z Rexistro de Xuventude.

z Regulamento e funcionamento interno.

z Financiamento.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: concellos de Galicia que o soliciten.

Data de inscrición: do 2 ao 15 de marzo.

Data prevista de realización: de abril a xullo e de setembro a decembro.
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Curso: programas e axudas  
para mozos e mozas

Destinatarios/as: 
Mozos e mozas menores de 30 anos, animadores xuvenís, 
concelleiros de xuventude, asociacións, grupos informais e, en 
xeral, calquera colectivo interesado no ámbito da xuventude.

Número de horas: …………………………………… 2 

Número de edicións ………………………………… 25

Número de prazas: ……………………………… 1250

Contidos:

z Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

z Información e formación.

z Estrutura da Rede Galega de Información e Documentación 
Xuvenil: instalacións da Xunta de Galicia á disposición da 
xuventude, Espazo Xove.

z Participación e asociacionismo.

z Voluntariado xuvenil.

z Mobilidade.

z Emprego.

z Vivenda.

z Ensino e bolsas.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: concellos de Galicia que o soliciten.

Data de inscrición: do 2 ao 15 de marzo.

Data prevista de realización: de abril a xullo  
e de setembro a decembro.

Curso: Emprégate

Destinatarios/as: 
Mozos e mozas menores de 30 anos, animadores xuvenís, 
concelleiros de xuventude, asociacións, grupos informais e, en 
xeral, calquera colectivo interesado no ámbito da xuventude.

Número de horas: …………………………………… 2 

Número de edicións ………………………………… 25

Número de prazas: ………………………………… 625

Contidos:

z Autoavaliación do candidato: análise DAFO.

z Mercado laboral xuvenil: posibles nichos de emprego.

z Ferramentas para atopar emprego.

z Programa EMPRENDE da Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado.

z A importancia do currículo.

z Uso da carta de presentación.

z Como enfrontarse a unha entrevista de traballo.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: concellos de Galicia que o soliciten.

Data de inscrición: do 2 ao 15 de marzo.

Data prevista de realización: de abril a xullo  
e de setembro a decembro.
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