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Curso: mediadores en intervención 
na diversidade funcional

Destinatarios/as: 
Aberto a persoas que exerzan un labor educativo-
formativo coa mocidade e terá prioridade o persoal da 
Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e 
da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Número de horas: …………………………… 20 

Número de edicións: en todos os centros Quérote + 
e Espazos Xove (dependendo da formación dun grupo 
mínimo de persoas).

Número de prazas: 25 (mínimo 10 persoas).

Contidos:

z Presentación dos servizos dos centros Quérote +.

z Conceptos básicos en diversidade funcional.

z Diversidade funcional e sexualidade-afectividade.

z Diversidade funcional e imaxe corporal.

z Diversidade funcional e convivencia entre iguais.

z Diversidade funcional e uso de novas ferramentas 
para as habilidades sociais.

z Estratexias de intervención.

Modalidade: semipresencial, 16 horas presenciais e 4 
a distancia.

Lugar de impartición: A Coruña. Ferrol. Santiago de 
Compostela. Vigo. Lugo. Ourense. Espazos Xove.

Data de inscrición: marzo 2012.

Data prevista de realización: abril-maio 2012.

Horario: de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 19:00 h.

Curso: intervención de mediadores 
en convivencia e relacións sociais

Destinatarios/as: 
Aberto a persoas que exerzan un labor educativo-
formativo coa mocidade e terá prioridade o persoal da 
Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e 
da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Número de horas: …………………………… 20 

Número de edicións: en todos os centros Quérote + 
e Espazos Xove (dependendo da formación dun grupo 
mínimo de persoas).

Número de prazas: 25 (mínimo 10 persoas).

Contidos:

z Presentación dos servizos dos centros Quérote +.

z Conceptos xerais.

z As relación co grupo.

z As novas vías de relación: as TIC.

z Técnicas de dinamización de grupos para  
a convivencia.

z A resolución de conflitos.

z Traballando na creación de recursos.

Modalidade: semipresencial, 16 horas presenciais e 4 
a distancia.

Lugar de impartición: A Coruña. Ferrol. Santiago de 
Compostela.Vigo. Lugo. Ourense. Espazos Xove.

Data de inscrición: agosto 2012.

Data prevista de realización: setembro-outubro 
2012.

Horario: de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 19:00 h.
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Curso básico de mediadores  
en intervención afectivo-sexual  
coa mocidade

Destinatarios/as: 
Aberto a persoas que exerzan un labor educativo-formativo 
coa mocidade e terá prioridade o persoal da Rede Galega de 
Información e Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado.

Número de horas: ………………………………… 30 

Número de edicións: en todos os centros Quérote + e 
Espazos Xove (dependendo da formación dun grupo mínimo 
de persoas).

Número de prazas: 25 (mínimo 10 persoas).

Contidos:

z Presentación dos servizos dos centros Quérote +.

z Conceptos sexolóxicos xerais.

z Educación sexual no ocio e no tempo libre.

z Autoconcepto e autoestima.

z Sexualidade e diversidade funcional.

z Estratexias de traballo: creando recursos.

Modalidade: semipresencial, 24 horas presenciais e 6 a 
distancia.

Lugar de impartición: A Coruña. Ferrol. Santiago de Com-
postela. Vigo. Lugo. Ourense. Espazos Xove.

Data de inscrición: xaneiro 2012.

Data prevista de realización: de febreiro a marzo de 
2012.

Horario: de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 19:00 h.

Curso: ampliación de mediadores  
en intervención afectivo-sexual  
coa mocidade

Destinatarios/as: 
Persoas que realizasen o curso básico de intervención afecti-
vo-xexual no 2011 ou no 2012 e terá prioridade o persoal da 
Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e da 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Número de horas: ………………………………… 20 

Número de edicións: 3

Número de prazas: 25 (mínimo 10 persoas).

Contidos:

z Conceptos sexolóxicos. 

z Información específica en prevención.

z Información específica en afectividade.

z Asesoramento individualizado: presencial e en liña.

z Planificación de actividades de grupo.

z Intervención en grupos específicos.

Modalidade: presenciais.

Lugar de impartición: A Coruña. Santiago de Compostela. 
Vigo.

Data de inscrición: outubro 2012.

Data prevista de realización: novembro 2012.

Horario: de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 19:00 h.
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