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Curso de especialista en  Información xuvenil 
 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, convoca un Curso de especialista en  
Información xuvenil, dentro do Plan de Formación 2011. 
 
2º.-Obxectivos. 
 
Organizar e xestionar servizos de información para mozas que respondan aos intereses 
e necesidades deste sector da poboación desenvolvendo accións de información, 
orientación, dinamización da información, promovendo actividades socioeducativas no 
marco da educación non formal orientadas a facer efectiva a igualdade de 
oportunidades e o desenvolvemento integral dos mozos como cidadáns no contexto 
dunha sociedade democrática. 
 
3º.-Destinatarios:  
Traballadores da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e mozas e 
mozos de 18 a 30 anos interesados na temática. 
 
4º.-Criterios de selección. 
Terán preferencia as persoas que teñan o curso básico de información Xuvenil. 
Reservarse o 50% de prazas para persoas que traballen  na  Rede Galega de 
Información e Documentación Xuvenil. No caso de non cubrirse as prazas reservadas 
nalgún dos grupos  pasarán ao outro. 
 
A prioridade virá determinada pola orde de inscrición.  
 
5º.-Desenvolvemento do curso. 
O curso  terá un carácter intensivo, e desenvolvese de forma semipresencial. É 
obrigatoria a asistencia e puntualidade as sesións presenciais do curso. 
O curso desenvolveráse do 27 de xullo  ao  16 de novembro  de 2011 
 
Duración: 480 horas. 
 
Lugar e datas:  
As sesións presenciais terán lugar no Centro Coordinador de Información e 
Documentación Xuvenil de Galicia, en Santiago de Compostela, os dias 27 de xullo e 14 
de outubro. 
 
Nº de prazas: 25 
 
6º.-Contidos. 
 
MÓDULO I.-  
Organización e xestión de servizos de información de interese para a mocidade.(210 h)  
MÓDULO II.-  
Organización e xestión de accións de dinamización da información para a 
mocidade.(120 h)  
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Fomento e apoio asociativo.(60 h)  
MÓDULO III.-  
Organización de accións socioeducativas dirixidas a mozas no marco da educación non  
formal.(90 h) 
 
Duración: 480 h. 
 
7º.-Solicitudes. 
O prazo de presentación de solicitudes rematará o 21 de xullo de 2011, e realizarase a 
través da páxina www.xuventude.net, cumprimentando a ficha de inscrición. 
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DESENVOLVEMENTO DO CURSO 
 
Módulo I 
1ª sesión presencial: Dia 27 de xullo de 2011. 
Entrega da documentación do curso e presentación do Módulo I: Organización e 
xestión de servizos de información de interese para a mocidade.(210 h). 
Entrega dos exercizos  e probas a distancia: Do 1 ao 3 de setembro de 2011. 
 
 
 
MÓDULO II.-  
Organización e xestión de accións de dinamización da información para a 
mocidade.(120 h)  
 
Fomento e apoio asociativo.(60 h)  
Entrega dos exercizos  e probas a distancia: Do 13 ao 15 de outubro de 2011. 
 
MÓDULO III.-  
Organización de accións socioeducativas dirixidas a mozas no marco da educación non 
formal.(90 h). 
 
Sesión presencial: 14 de outubro 
Entrega dos exercizos  e probas a distancia: Do 10 ao 12 de novembro de 2011. 
 


