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INTRODUCIÓN 

A avaliación de programas constitúe un magnífico indicador de progreso no 

espazo público das sociedades democráticas avanzadas. Entre outras razóns, porque 

favorece a toma de conciencia sobre a importancia da aprendizaxe permanente, o 

asentamento dunha cultura de participación, e mesmo a asunción de responsabilidades 

en relación co cumprimento de metas e a consideración de elementos para a mellora de 

plans e programas que reciben fondos dos contribuintes. 

En consonancia coa atención que se ven prestando en Europa e no resto dun 

mundo cada vez máis global, ás políticas de xuventude, fai xa uns anos que a 

Administración Galega ten posto tamén na súa axenda iniciativas e accións dirixidas 

específicamente á mocidade, co evidente propósito de alentar o seu compromiso cívico 

e, de paso, favorecer a adquisición de capacidades e/ou competencias susceptibles de 

marcar algunhas diferenzas a prol da empregabilidade das nosas mozas e mozos. A 

preocupante situación que amosan os datos procedentes da realidade económica é 

alicerce dabondo para facer todos os esforzos e trazar todas as perspectivas posibles. 

Velaí, xa que logo, a relevancia dos programas de educación non formal, 

reflectindo o potencial valor dos coñecementos e disposicións que, alén das escolas ou 

das universidades, poden supor vías de transición á vida adulta por mor das destrezas 

que desenvolven. 

Pero tales oportunidades non agroman de xeito automático polo simple feito de 

afirmalas e formulalas en sede académica, mesmo tratándose de programas tan 

significados como os tres que animan esta andaina investigadora: Iniciativa Xove, 

Voluntariado Xuvenil e Galeuropa. É imprescindible sometelas a exame, dun lado a 

través dunha dimensión procesual, vinculada a dinámicas de xestión institucional, e 

doutra enxergando operativos motivacionais que atinxen á implicación dos individuos e 

mesmo ao papel das organizacións xuvenís no percorrido feito ata hoxe. Precisamos, en 

definitiva, avaliar deseño e resultados, se queremos aportar información útil e valiosa 

sobre logros, pero sen descoidar a identificación de pautas que axuden a optimizar 

futuras decisións. 

A iso nos comprometemos desde o Grupo de Investigación ESCULCA, da 

Universidade de Santiago de Compostela, cando a Sra. Conselleira de Traballo e o Sr. 

Reitor asinaron o convenio (25 de abril de 2015) que formalizou o presente estudo 
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avaliativo, co eixo colocado no impacto que na empregabilidade ten, ou pode ter, a 

participación da mocidade nos anteditos programas de educación non formal. 

Cumprindo co acordado por ambas partes, agradecemos a confianza depositada 

en nós pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, do goberno autonómico, e 

temos a ledicia de por a dispor o resultado da pesquisa. Coa esperanza de que sirva para 

abrir novos vieiros de futuro á xuventude de Galicia. 

Santiago de Compostela, Nadal 2015 



1. A EDUCACIÓN NON FORMAL COMO

FERRAMENTA CLAVE PARA A 

FORMACIÓN E A INSERCIÓN LABORAL 
DA XUVENTUDE 
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1. A EDUCACIÓN NON FORMAL COMO FERRAMENTA CLAVE PARA A

FORMACIÓN E A INSERCIÓN LABORAL DA XUVENTUDE 

A educación non formal: concepto e aspectos definitorios 

Dentro da perspectiva pedagóxica, a educación remarcou a súa consistencia e 

continuidade nun camiño pola permanencia e procura de novas e mellores políticas de 

calidade que inquiran o desenvolvemento persoal e cultural dos seus colectivos, 

incidindo na promoción da equidade desde as propias entrañas do aparato escolar. Neste 

senso, dando conta que o sistema regulado ou formal é claramente transcendente nas 

nosas sociedades, é primordialmente demostrable que o son tanto ou máis as canles que 

se dilatan da propia educación na súa concepción de proceso de aprendizaxe ao longo de 

toda a vida, especificamente dentro dos conceptos e implicacións da denominada 

educación informal e, sobre todo, da educación non formal, obxecto da presente 

investigación. 

Seguindo a Trilla (1992), este termo nace cara a finais dos anos sesenta, cando 

algunhas análises macro educativas encargadas dunha avaliación exhaustiva dos 

cambios máis importantes detectados a escala mundial e de oportunidades clave para os 

sistemas educativos, detectaron o que naquel momento cualificouse como a crise 

mundial da educación (Coombs, 1973). Crise que, segundo se recolle nesta obra, 

consubstancialmente aludía á insuficiencia dos sistemas formais de educación nas súas 

propias condicións de servizo que atende ás expectativas e demandas de formación que 

se constataban cambiantes xa desde a Segunda Guerra Mundial, aos desaxustes 

presentes entre a educación e o emprego, así como ás profundas desigualdades 

educativas persistentes entre os diversos grupos sociais. Tal foi a repercusión desta 

análise que, como consecuencia, o concepto de educación chegou a modificarse de 

maneira transcendente, traspasando a vella concepción do feito educativo que daba por 

suposto que as escolas eran as únicas institucións que podían satisfacer as necesidades 

dos individuos, emerxendo un termo moito máis amplo que identifica a aprendizaxe cun 

proceso que dura toda a vida (Delors, 1996). 

Podemos identificar, neste senso, unha serie de razóns que xustifican o cambio 

de pensamento da escola como única institución de referencia dedicada a satisfacer 

necesidades educativas, en beneficio dun concepto de educación máis amplo, a saber: a 

extensión crecente da demanda da educación pola incorporación de sectores sociais 
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tradicionalmente excluídos dos sistemas educativos convencionais (adultos, terceira 

idade,...); as transformacións no mundo do traballo que necesitan de novas formas de 

capacitación profesional; a ampliación do tempo libre con actuacións educativas que 

atendan ao devandito ámbito; os cambios na institución familiar e outras singularidades 

da vida cotiá que crean novas institucións; a presenza estendida dos medios de 

comunicación que mostran a ubicuidade real do educativo e a necesidade de 

descentralizar a atención exclusiva cara á escola; o desenvolvemento de tecnoloxías que 

promoven o deseño de novos procesos de formación; e, por último, unha dilatada 

sensibilidade social que levou a concretar a necesidade de atender poboacións en 

conflito, progresando no marco da xustiza social ou por pura funcionalidade de control 

social (Trilla, 1999). Todas elas razóns que xustificarían o que o informe Delors (1996) 

entende como a esixencia da aprendizaxe ao longo de toda a vida, que debe abarcar 

desde a infancia ata o final da vida, sempre mediante o uso de todos os recursos que 

permitan á persoa obter un coñecemento dinámico do mundo, dos demais e de si 

mesma, combinando a flexibilidade de catro alicerces fundamentais: aprender a ser, a 

coñecer, a facer e a vivir xuntos. 

Se buscamos unha perspectiva pioneira na conceptualización do universo 

educativo, pode que a encontremos en Coombs (1973) cando fai a célebre 

diferenciación entre educación formal, educación non formal e educación informal. 

Unha diferenciación que xustifica co obxecto de confrontar a confusión terminolóxica 

que por entón estaba presente, relacionada cos ámbitos onde ten lugar o feito educativo. 

A educación non formal englobaría un repertorio de actividades variadas que, como ben 

afirma, “afectan á vida de moitas persoas e cando están ben enfocadas conteñen un alto 

potencial para contribuír rápida e substancialmente ao desenvolvemento individual e 

nacional. Tamén poden contribuír moito ao enriquecemento cultural e á auto-realización 

individual” (Coombs, 1973, p. 201). 

Permitímonos seleccionar un estudo recollido en Educación no formal: 

prioridad de futuro (Coombs, 1991, pp. 46-47), no que se sostén unha distinción 

exhaustiva entre a denominada educación formal que atende “ao sistema educativo 

altamente organizado e estruturado xerárquica e cronoloxicamente, que abarca desde o 

xardín de infancia ata os máis elevados niveis de universidade”; a educación informal 

que alude á “aprendizaxe pola exposición á propia contorna e ás experiencias adquiridas 

día a día”; e, finalmente, coa educación non formal que é  
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simplemente unha etiqueta xenérica adecuada para unha variedade arrolladora de 

actividades educativas con tres características en común: 1) están organizadas 

conscientemente ao servizo de auditorios ou propósitos particulares, 2) operan fóra da 

estrutura dos sistemas de educación formal e xeralmente libres de canons, regulacións e 

formalismos e, 3) poden ser proxectadas para servir aos intereses particulares e 

necesidades de aprendizaxe de virtualmente calquera subgrupo particular en calquera 

poboación. 

Tomando en consideración o que ten plantexado o Consejo Europeo (2012, p. 

5), entón estaríamos a falar das 

actividades planificadas (en canto a obxectivos didácticos e duración) nas que existe 

algunha forma de apoio á aprendizaxe (como, por exemplo, a relación entre estudante e 

profesor). Pode abarcar programas para impartir capacidades laborais, alfabetización de 

adultos e a educación básica para as persoas que abandonaron a escola prematuramente. 

Algúns casos moi comúns de aprendizaxe non formal son a formación na empresa (…) 

e cursos organizados por organizacións da sociedade civil para os seus membros, o seu 

grupo destinatario ou o público en xeral. 

Pola súa banda, o Foro Europeo de la Juventud (2011, p. 5), o cal empraza á 

educación non formal dentro das organizacións xuvenís, enténdea como a que rexistra 

as seguintes características: proceso voluntario, intencional (a formación debe dirixirse 

a obxectivos específicos), participativo, consciente e orientado cara ao que o educando 

quere aprender e conseguir. Tamén, dentro do panorama español, destacan as 

contribucións de Herrera (2006) que establece unha serie de características distintivas 

aos procesos de educación non formal que resaltan o seu carácter áxil e flexible. 

Vexamos agora o punto de vista dun académico. É o caso de Touriñán (1996, p. 

64) cando afirma que “a educación non formal e formal teñen en si un atributo común 

que non comparten coa educación informal: o da organización e sistematización”. No 

entanto, para Trilla (1992, p. 18) a característica máis transcendente que debe 

diferenciar á educación formal e non formal da informal sería que esta última “acontece 

indiferenciada e subordinadamente a outros procesos sociais, cando aquel está 

inmiscido inseparablemente noutras realidades culturais (...) cando ten lugar de maneira 

difusa”; aspecto que podemos observar claramente no núcleo familiar en tanto que pais 

e nais exercen o seu labor educativo á vez que levan a cabo outras funcións. 
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É imperante sinalar que foron moitas as críticas ao redor desta denominación do 

universo educativo, existindo, nas palabras dos autores que as realizan, unha certa carga 

negativa na súa denominación debido a que mantén a supremacía da educación formal 

fronte á non formal e á informal, sendo, en palabras de Ortega (2005), dita clasificación 

despectiva e mesmo cun certo acometido ideolóxico. Un cambio de perspectiva que é 

apoiado por Caride (2004), situando que as prácticas da educación non formal deberían 

ser denominadas como educación social; ou, por derivación e honestidade histórica, 

polos nomes de cada ámbito: educación comunitaria, de adultos, ambiental, do lecer, ou 

familiar. 

Neste informe, referiremos dun xeito sistemático os termos aprendizaxe non 

formal
1
 ou educación non formal, este último como construto conceptual recoñecido 

oportunamente pola Clasificación Internacional Normalizada de Educación
2
 (CINE) 

(UNESCO, 2011) (véxase Figura 1): 

Figura 1. O universo educativo: principios de clasificación da educación non formal 

PRINCIPIOS DE CLASIFICACIÓN DA EDUCACIÓN NON FORMAL 

CRITERIO METODOLÓXICO CRITERIO ESTRUTURAL OUTROS CRITERIOS 

 

Metodoloxías non formais: 

trátase de métodos 

comunicativos, baseados en 

actividades (experiencia, 

práctica), centrados no social 

(asociacionismo, traballo en 

equipo, traballo en rede) e auto 

dirixidos (incidindo na 

creatividade, o descubrimento e 

a responsabilidade). 

Educación aberta. 

Exclusión do sistema educativo 

regrado. 

Concepto suxeito a unha 

relatividade histórica e conceptual 

(dependente do país e período 

temporal no que se desenvolvan 

as súas prácticas e as institucións 

que as incentiven) 

Flexibilidade temporal: eliminación 

de horarios ríxidos con programas de 

pouca duración. 

Inclúe iniciativas, actividades e 

programas variados. 

Debido a que teñen lugar en 

contextos sociais, a aprendizaxe non 

formal inclúe tópicos sociais e morais 

no currículo. 

A aprendizaxe é por procesos. 

É un proceso participativo. 

Alternativa ou complemento á 

educación formal 

 
           Distinción metodolóxica               Distinción administrativa, legal                  Outras distincións 

                                                 
1
 Tomando como punto de partida a recomendación do Consejo Europeo (2011, p. 13) que aconsella 

substituír o concepto de educación non formal polo de aprendizaxe non formal. No entanto, nos 

documentos posteriores deste organismo que tomamos como referencia, segue perdurando o termo de 

educación non formal, polo que utilizaremos ámbolos dous indistintamente. 
2
 Especificamente, a Clasificación Internacional Normalizada de Educación (UNESCO, 2011, p. 13) 

caracteriza á educación non formal como “a educación institucionalizada, intencionada e organizada por 

un provedor de educación. A característica que define á educación non formal é que representa unha 

alternativa ou complemento da educación formal das persoas dentro do proceso de aprendizaxe ao longo 

de toda a vida”. 
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Así pois, imos definir, especificamente, á educación non formal como a 

formación voluntaria, participativa e intencional que opera fóra do sistema formal 

regrado, levándose a cabo mediante o uso de métodos comunicativos e auto dirixidos, e 

que se desenvolve en contextos sociais diversos, así como con principios, programas e 

actividades diversificados. Formación, ademais, vinculada aos intereses e necesidades 

de aprendizaxe de todas as persoas e, polo tanto, proxectada cara ao desenvolvemento 

de coñecementos, habilidades e actitudes que han de ser oportunamente avaliadas, 

sempre dentro dunha concepción da aprendizaxe que debe circunscribirse ao longo de 

toda a vida do ser humano. 

A xuventude e a educación non formal. Marco europeo 

Situándonos no marco da Unión Europea, non debemos esquecer que a 

educación non formal está subscrita ás propias condicións e recomendacións 

comunitarias, residindo as competencias concernentes a asuntos de mocidade nos 

Estados Membros
3
. Neste contexto, é a propia Unión Europea a través do Consejo 

Europeo, quen establece programas e recomendacións, respondendo sempre ás 

demandas dos mozos e mozas a través dunha política activa de cooperación no ámbito 

de xuventude que foi renovada no ano 2009
4
, e que ten como foco estratéxico o período 

temporal de 2010 a 2018. Dita política de cooperación europea rexistra como principio 

fundamental das súas accións: a esixencia de creación de máis oportunidades, e en 

condicións de igualdade, para a mocidade nos ámbitos da educación e no mercado 

laboral, promovendo continuamente a condición de cidadanía activa, a inclusión social e 

a solidariedade dos mozos europeos (Consejo Europeo, 2009). Así mesmo, establece 

unha serie de políticas ou ámbitos de acción nos que debe executarse o seu principio 

fundamental: educación e formación, emprego e emprendemento, inclusión social, 

saúde e benestar, participación, cultura e creatividade, voluntariado e “Xuventude no 

mundo”. 

No entanto, é interesante facer mención a que no marco da Unión Europea, 

ademais da Comisión, coexisten unha serie de instancias e institucións cuxa creación 

responde ás exixencias e demandas que se derivan dos mozos e mozas europeos. 

Precisamente, seguindo á Comisión de las Comunidades Europeas (2001a), dúas 

                                                 
3
 As competencias no ámbito da xuventude na Unión Europea, foron lexitimadas a través do Pacto 

Europeo para a Xuventude, aprobado polo Consejo Europeo en marzo de 2005. 
4 Resolución do Consejo Europeo (2009) relativa a un marco renovado para a cooperación europea no 

ámbito da xuventude. 
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institucións son instauradas esencialmente a partir da década dos 70: o Centro Europeo 

de la Juventud (CEJ)
5
 e o Fondo Europeo de la Juventud (FEJ)

6
. Así mesmo, nace no 

ano 1979 o Foro Europeo de la Juventud de la Unión Europea (FJEU) como unha das 

institucións máis relevantes na reivindicación de oportunidades para os mozos/as, cuxo 

obxectivo é a representación das organizacións xuvenís a nivel europeo, así como 

establecer un diálogo coa mocidade. 

Ademais destas institucións esenciais na reivindicación das necesidades da 

xuventude, con respecto á política renovada en cooperación europea cara á mocidade, 

debemos mencionar que esta foi reafirmada posteriormente a través doutra contribución 

da Comisión de las Comunidades Europeas (2009) no documento Estrategia de la 

Unión Europea para la Juventud: inversión y capacitación, cuxa finalidade é dispoñer 

as diferentes liñas estratéxicas no marco temporal dos anos 2010-2018.  

Trátase dunha estratexia relevante en tanto que, por un lado, sitúanos nos eixos 

de actuación con respecto ás mozas e mozos europeos e, por outro, realza a 

transcendencia dos procesos de educación non formal no campo de actuación educativa 

en relación a un dos seus eixos claves: “a creación de máis oportunidades de emprego 

para os mozos e mozas”. De maneira específica, con respecto ao ámbito educativo neste 

último eixo, a Comisión de las Comunidades Europeas (2009, p. 5) instaura como 

obxectivo primordial a obriga dun apoio continuo “á educación non formal dos mozos e 

mozas, complementaria á educación formal, para contribuír á aprendizaxe permanente 

en Europa, desenvolvendo a súa calidade, recoñecendo os seus resultados e integrándoa 

mellor coa educación formal”.  

A través do mencionado obxectivo, a Comisión insta a todos os Estados 

Membros nos seus ámbitos de competencia, a implementar as seguintes accións 

transversais: desenvolver oportunidades de aprendizaxe non formal dentro dunha serie 

de accións para afrontar o abandono escolar prematuro; utilizar as ferramentas 

recoñecidas na Unión Europea para a validación de capacidades e recoñecer 

cualificacións; promover a mobilidade de aprendizaxe de todos os mozos e mozas; 

fomentar a cooperación entre os responsables das políticas de educación e xuventude; 

                                                 
5
 Institución cuxos cometidos se centran, prioritariamente, no seu establecemento como centro de 

reunións ou entidade para a posta en marcha de seminarios e formación con tipoloxía diversa 

(http://www.coe.int/t/dg4/youth/eyc/strasbourg_EN.asp). 
6
 A finalidade de dita institución é apoiar a política de cooperación europea a través dun soporte e 

financiamento de actividades exercidas polas mozas e mozos europeos, as cales promovan a paz, os 

dereitos humanos, a democracia e a solidariedade (http://www.eyf.coe.int/fej/). 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/eyc/strasbourg_EN.asp
http://www.eyf.coe.int/fej/
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combater os estereotipos de xénero nos sistemas educativos formais e non formais; 

ofrecer servizos de orientación e asesoramento adecuados ás mozas e mozos; e, 

desenvolver estruturas participativas dentro do sistema educativo, así como a 

cooperación entre as escolas, as familias e as comunidades locais. 

Ineludiblemente, estes ámbitos sitúannos sobre a importancia que a Comisión 

Europea, de maneira crecente á vez que recente, concede á educación non formal e aos 

procesos de formación que dela se derivan. Ademais, dita institución está de acordo con 

que a validación e certificación da aprendizaxe non formal supón o seu recoñecemento 

por parte do mercado laboral, aspecto que sería unha chave na mellora da 

empregabilidade da xuventude (Comisión Europea, 2012b). 

De igual maneira, o acento no carácter esencial que ten na xuventude a 

educación non formal estivo presente con anterioridade á aplicación desta política 

europea común, no Libro Blanco de la Comisión Europea: Un nuevo impulso para la 

juventud europea (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001a) que marcou o inicio 

dunha nova etapa para a acción, neste ámbito, dentro da Unión Europea. 

Particularmente, con respecto á aprendizaxe non formal, por primeira vez constátase a 

súa infravaloración, concedéndolle suma importancia a todos os contextos (xa sexan 

formais, non formais ou informais) onde teñen lugar os procesos de aprendizaxe. 

Ademais, este documento reitera o eixo conceptual do noso estudo: a educación non 

formal, xa que tomando as súas propias palabras, ponse de relevo que 

as consultas realizadas aos mozos revelaron que a aprendizaxe non formal sempre se 

adoita considerar a máis efectiva, eficaz e atractiva fronte a un sistema de educación 

formal a veces ineficaz e carente de atractivo. A vantaxe da aprendizaxe non formal 

reside principalmente no seu carácter voluntario e organización autónoma, a súa 

flexibilidade, as súas posibilidades de participación, o “dereito a cometer erros” e a súa 

maior conexión cos intereses e as aspiracións dos mozos (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2001a, p. 36). 

Tamén, ese mesmo ano, publícase a Comunicación Hacer realidad un espacio 

europeo de aprendizaje permanente (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001b), 

na cal se volve a resaltar a exixencia de valorización da aprendizaxe non formal, 

creando unha cultura da aprendizaxe que estenda as oportunidades de acceso á mesma e 

os seus niveis de participación. Así, desde esta comunicación, en palabras de Sotés 

(2008, p. 353), “invitábase aos Estados Membros a que desenvolvesen métodos e 
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normas para valorar a aprendizaxe non formal e informal, coa participación de todas as 

instancias oportunas”. Igualmente, nesta comunicación, instábase a “promover un 

equilibrio entre aprendizaxe non formal no lugar de traballo e en contornas e ambientes 

sociais, que debe reflectir o equilibrio entre os obxectivos da aprendizaxe permanente: a 

cidadanía activa, a realización persoal, a empregabilidade e a integración social” 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001b, p. 23). 

Por outra parte, un documento esencial en relación á xuventude e o emprego, ten 

que ver coas conclusións establecidas desde o Consejo Europeo de Lisboa (2000), 

destinadas a configurar un obxectivo estratéxico co fin de reforzar o emprego e a 

cohesión social. Concretamente, da denominada Estrategia de Lisboa, destacamos os 

seguintes propósitos que debían alcanzar os Estados Membros para o ano 2010: a 

redución nun 50% de mozos/as entre 18 e 24 anos que non reciben ensinanza posterior á 

básica; a consideración dos centros de ensinanza e formación como polivalentes e 

relacionados entre si; un maior fomento da mobilidade; ou o establecemento dun 

modelo común de Curriculum Vitae que axudara a avaliar as competencias adquiridas. 

Igualmente, e como consecuencia de que parte destes obxectivos non se viron 

realizados na data prevista (ano 2010), actívase outro documento esencial para a 

xuventude e a educación non formal. Trátase do coñecido como Comunicación Europa 

2020: Una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Comisión 

Europea, 2010a). Era xusto ahí onde se propoñía como finalidade a realización 

dunha economía intelixente, baseada no coñecemento e a innovación; (…) e 

integradora, cun alto nivel de emprego, que redunde na cohesión económica, social e 

territorial. É evidente que a consecución deste obxectivo pasa por unha decidida aposta 

política, económica e social pola educación e a formación (Lorenzo, 2013, p. 164). 

Con respecto á aprendizaxe non formal, insístese na súa transcendencia, situando 

a necesidade de garantir que as competencias requiridas para proseguir coa formación 

continua de cada suxeito e con respecto ás valoradas polo mercado laboral sexan 

recoñecidas por toda a educación (incluíndo a aprendizaxe non formal).  

Así mesmo, debemos sinalar outra das iniciativas emblemáticas que propón a 

Estratexia 2020 para alcanzar un crecemento sustentable e integrador, a creación do 

programa “Xuventude en Movemento” (Comisión Europea, 2010a). Este programa 

considera aos propios mozos e mozas como protagonistas no inxente obxectivo de 

alcanzar un benestar xeneralizado en toda a Unión Europea. Ademais, dita iniciativa 
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móstrase acorde coa propia Estratexia 2020 da que aflora, no senso de que é necesario 

promover a extensión da aprendizaxe permanente, remarcando a consistencia da 

validación da aprendizaxe non formal e incrementando, así, a empregabilidade das 

mozas e mozos europeos. De igual maneira, convértese nun programa clave na 

incentivación de varios dos elementos relacionados coa inserción laboral, entre eles: a 

mobilidade académica, a participación xuvenil e o papel substancial dos servizos 

públicos de emprego na mellora da orientación e apoio da xuventude europea. 

Estes elementos foron avalados por varias iniciativas na Unión Europea, entre as 

que queremos destacar o Programa Europeo “Xuventude en Acción”, que nace no ano 

2006 para contribuír ao propósito de desenvolver actividades de educación non formal 

que incrementen a empregabilidade, a igualdade de oportunidades e a participación 

democrática dos mozos en Europa. Ademais, este programa ten como característica 

principal o apoio dunha aprendizaxe non formal de calidade que estea sostida polos seus 

propios principios constituíntes (Comisión Europea, 2012a). 

En xeral, as recomendacións e comunicacións que se desenvolveron tanto desde 

a Comisión Europea como do Consejo Europeo, supuxeron un cambio transcendental 

na consideración dos mozos e mozas como axentes de cambio na Unión Europea, 

estimándose indispensables a empregabilidade, a participación e a cohesión social, co 

obxecto de facer presente os obxectivos de aprendizaxe permanente apoiados desde 

ditas instancias. Ademais, o papel destas institucións tamén foi capital na deferencia da 

educación ou aprendizaxe non formal, como mecanismo de formación máis adaptado ás 

necesidades da xuventude europea e ás da sociedade, en tanto que incentiva a súa 

conexión coas problemáticas que nela continuamente suceden (como pode ser no caso 

do voluntariado). 

Para rematar, e co propósito de facilitar a comprensión de todas as iniciativas 

que se presentaron no ámbito da xuventude e a aprendizaxe non formal, elaboramos 

unha Táboa na que aparecen recollidas cada unha das iniciativas da Unión Europea e as 

súas características máis determinantes con respecto ao noso estudo (ver Táboa 1). 
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Táboa 1. Documentos clave na configuración internacional do ámbito da xuventude, a aprendizaxe non 

formal e a empregabilidade 

DOCUMENTOS DESCRICIÓN XERAL 

1970: Creación do Centro 

Europeo de la Juventud e do 

Fondo Europeo de la Juventud 

O primeiro constitúese como unha institución soporte de reunións e 

actividades formativas no ámbito de la xuventude. O segundo eríxese 

como unha serie de axudas para financiar actividades exercidas polas 

mozas e mozos europeos. 

1979: Nace o Foro Europeo de la 

Juventud 

Institución que facilita o establecemento dun diálogo entre todas as 

institucións e persoas implicadas no ámbito xuvenil. 

2000: Consejo Europeo de 

Lisboa: Estrategia de Lisboa 

Establece a esixencia de que o sistema formal e non formal sexa 

adaptado ás exixencias da sociedade do coñecemento, mellorando así a 

calidade e nivel de emprego. 

2001: Documento Hacer realidad 

un espacio europeo de 

aprendizaje permanente 

Valorízase a aprendizaxe non formal, instando aos Estados Membros a 

desenvolver normas que poñan énfase nesta, así como promovendo o 

acceso e participación á mesma. 

2001: Libro Blanco de la 

Comisión Europea: Un nuevo 

impulso para la juventud europea 

Constátase o desprestixio da educación non formal e sinálanse os seus 

grandes beneficios vinculados estreitamente cos intereses da xuventude. 

2005: Pacto Europeo para la 

Juventud 

Establécense as competencias relacionadas coa xuventude para os 

Estados Membros. 

2006: Juventud en Acción 

Programa cuxa finalidade reside en desenvolver actividades de 

educación non formal que incrementen a empregabilidade, a igualdade 

de oportunidades e a participación democrática dos mozos e mozas en 

Europa. 

2009: Marco renovado para la 

cooperación europea en el ámbito 

de la juventud 2010-2018 

Por un lado, remarca a obriga de máis oportunidades para a xuventude 

no ámbito educativo e laboral a través de 8 políticas ou eixos de 

actuación. Por outro, promove as condicións de cidadanía activa, 

inclusión social e solidariedade nos mozos e mozas 

2009: Estrategia de la Unión 

Europea para la Juventud: 

inversión y capacitación 

En primeira instancia, dispón as liñas estratéxicas no ámbito da 

xuventude do 2010 ao 2018 afianzando as prioridades que xa 

estableceran os Estados Membros. En segunda instancia, reclama a 

necesidade de erixir procesos de educación non formal para a creación 

de oportunidades para os mozos e mozas, instando á esixencia de validar 

e recoñecer ditas aprendizaxes. 

2010: Europa 2020. Una 

estrategia para el crecimiento 

inteligente, sostenible e 

integrador 

É un enfoque de resposta á crise económica que afecta á Unión Europea, 

establecendo unha serie de obxectivos primordiais para incrementar as 

taxas de emprego e eliminar a pobreza. Con respecto á aprendizaxe non 

formal, sitúa a necesidade de asociala coas competencias requiridas polo 

mercado laboral. 

2010: Programa Juventud en 

Movimiento 

Concede un protagonismo aos mozos e mozas para acadar o benestar na 

Unión Europea. Incentiva tres eixos esenciais para a inserción laboral: a 

mobilidade académica, a participación xuvenil e o papel dos servizos 

públicos de emprego. 

Fonte: Vázquez (2015, pp. 18-19). 
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A validación e o recoñecemento da aprendizaxe non formal: unha perspectiva 

europea 

A validación e recoñecemento da aprendizaxe non formal
7
 foi unha das 

prioridades máis recentes da Unión Europea, en materia educativa e de xuventude e, a 

tal efecto, foi exposta nas diferentes recomendacións comunitarias establecidas nos 

últimos anos. Un aspecto certamente lóxico, se estimamos que a identificación e 

validación da aprendizaxe non formal é unha maneira adecuada de dar recoñecemento 

ás diferentes aprendizaxes que teñen lugar durante toda a vida da persoa, ademais de 

facer fronte ás necesidades dunha importante porcentaxe de poboación activa que 

abandonou prematuramente os estudos e que o Eurostat cifra para o ano 2014 en 11,2% 

(Unión Europea 27), e que no contexto español se presenta de forma moito máis 

prominente (21,9%)
8
.  

Neste senso, a validación das aprendizaxes non formais vólvese esencial para o 

colectivo de mozos que fracasan no sistema formal e que, polo tanto, non teñen ningún 

tipo de cualificación. Da mesma forma, podemos considerala como sumamente 

necesaria para o grupo de parados que buscan unha saída profesional axeitada ás súas 

expectativas e formación recibida; unha problemática que afecta xa a case o 30%
9
 dos 

graduados nas universidades galegas. 

Este conxunto de incertezas para a inserción laboral e social dos mozos e mozas 

galegos, implica a esixencia de soster unha definición clara sobre a que nos referimos 

cando falamos de recoñecemento e validación das aprendizaxes non formais, unha 

preocupación que logra traducirse en varios documentos europeos. En primeiro lugar, 

debemos citar a Declaración de Copenhague (Comisión Europea, 2002), destinada á 

cooperación europea en materia de formación e ensinanza profesional, na cal se dispón 

a necesidade de establecer un conxunto de principios comúns para a validación das 

aprendizaxes non formais e informais, coa finalidade de garantir unha comparabilidade 

entre os diferentes países e a distintos niveis. 

                                                 
7
 Normalmente, nos documentos comunitarios reflíctese non só a importancia de validar a aprendizaxe 

non formal, senón tamén a  informal (cuxa denominación orixinal en inglés, tomada dos documentos máis 

relevantes recollidos neste traballo, é a de “Informal and Non Formal Learning”, NFIL). 
8
 Porcentaxe de persoas de 18 a 24 anos cun nivel de estudos inferior á Educación Secundaria 

(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc410) 
9
  Parados entre 16 e 29 anos por nivel de formación alcanzado e sexo (CNED-2014). Galicia. Ano 2014, 

parados con nivel de estudos concernente á Educación Superior. 

(http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=6653&R=1[4];2[2014]&C=0[0]&F=

&S=998:12&SCF=) 
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Así mesmo, debemos resaltar o texto do Consejo Europeo publicado en 2004 

Draft Conclusions on Common European Principles for the identification and 

validation of non-formal and informal learning, que decreta, de maneira precedente, 

que o proceso de validación debe basearse na avaliación dos resultados de aprendizaxe 

individuais e debe resultar nun certificado ou diploma. 

Ademais, constátase, novamente, que o proceso de validación é levado a cabo de 

modo dispar por cada un dos Estados Membros empregándose, tanto para abarcar a 

identificación, como a avaliación e o recoñecemento da aprendizaxe non formal. 

Congruentemente, neste documento, vólvese a aludir á importancia de asegurar a 

comparabilidade e a aceptación dos sistemas de validación, un aspecto que axudaría á 

necesaria transferencia e aceptación dos resultados de aprendizaxe en diferentes 

escenarios. 

De igual maneira, esta óptica é apoiada pola Recomendación sobre la validación 

del aprendizaje no formal e informal
10

 (Consejo Europeo, 2012), que logra establecer 

pautas para a elaboración dun marco común de validación e recoñecemento das 

aprendizaxes non formais, permitindo aos Estados Membros dilucidar accións 

específicas para a certificación das competencias adquiridas a través das aprendizaxes 

non formais, claves na mellora do emprego e a mobilidade nun contexto de forte crise 

económica. 

Concretamente, neste documento, preséntase unha descrición do procedemento 

de validación como 

un proceso polo que un organismo autorizado confirma que unha persoa adquiriu os 

resultados de aprendizaxe respecto a un nivel pertinente e consta de catro fases distintas: 

1) a determinación, mediante o diálogo, dunha experiencia concreta dunha persoa; 2) a 

documentación (para facer visible a experiencia da persoa); 3) a avaliación formal de 

dita experiencia; e 4) a certificación dos resultados da avaliación que pode conducir a 

unha cualificación completa ou parcial (Consejo Europeo, 2012, p. 5). 

A máis abundamento, constátanse os mecanismos que poden dar lugar a unha 

certificación, concertados a través dunha cualificación como se sinalou na concreción 

                                                 
10

 A validación e recoñecemento da educación non formal xa vén sendo reiterada con anterioridade a dita 

Recomendación por parte dos diferentes “Consellos da Xuventude do Sur, un grupo informal de 

cooperación a nivel europeo nos campos da educación, a formación, a cooperación internacional e a 

promoción das institucións nacionais, europeas e internacionais” (Consejo de la Juventud de España, 

2013). 
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deste termo, pero tamén a través de créditos que dan lugar a unha cualificación ou de 

calquera outro modo que se considere apropiado. Aspecto este que nos transporta á 

considerable amplitude dos modos en que a certificación pode facerse presente en cada 

país, sendo o seu único requisito mostrarse acorde co Marco Europeo de 

Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF-MEC), un mecanismo de 

conversión destinado á interpretación e comprensión dos diferentes países e sistemas de 

Europa, a fomentar a mobilidade na Unión Europea e a facilitar o acceso á aprendizaxe 

permanente (ver Comisión Europea, 2009). 

Outro dos traballos que tomamos como referencia para a validación e cuxo froito 

é a citada Recomendación Final á que facemos alusión, é a Propuesta de 

Recomendación del Consejo sobre la Validación del Aprendizaje No Formal e Informal 

(Comisión Europea, 2012b), un documento máis detallado que reitera a importancia, xa 

sostida en anteriores publicacións, de dar visibilidade ao aprendido fóra dos centros de 

ensinanza e de poder empregalo na carreira profesional a través dunha validación 

oportunamente estipulada. 

É de agardar que a validación dotara ás persoas dunha crecente “transferibilidade 

das capacidades entre distintos países, unha segunda oportunidade para quen 

abandonara prematuramente os estudos, un mellor acceso á educación e á formación 

formais, unha maior motivación para aprender e un aumento de confianza nun mesmo” 

(Comisión Europea, 2012b, p. 3).  

Esa idea vese apoiada noutro dos documentos clave, as Directrices para el 

reconocimiento, validación y certificación de los resultados de aprendizaje no formal e 

informal (UNESCO, 2012a), que complementa a visión do Consejo Europeo (2012) 

cunha definición semellante en relación aos termos de validación e acreditación, pero 

incorporando, ademais, unha clarificación do que debe ser o recoñecemento
11

 como 

“proceso que asigna un estatus oficial aos resultados ou competencias de aprendizaxe, o 

que conduce ao recoñecemento do seu valor na  sociedade” (UNESCO, 2012a, p. 8), e 

defende a importancia do recoñecemento do valor e calidade da aprendizaxe non formal 

                                                 
11

 A visión do termo “recoñecemento” con respecto á educación non formal, é perfeccionada polo 

Consejo de la Juventud de España (2013), co establecemento de catro dimensións que deben ser tomadas 

en conta: o recoñecemento individual (a comprensión da aprendizaxe por parte do alumnado e o seu uso); 

o recoñecemento social (a sociedade debe valorar positivamente as aprendizaxes non formais para as 

persoas); o recoñecemento político (por parte das políticas, que recoñecen o valor da aprendizaxe non 

formal); e o recoñecemento formal (que é o propio das ferramentas e instrumentos e a valoración dos 

resultados de aprendizaxe individuais do alumnado). 
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a través de seis áreas transcendentais de acción a nivel nacional: instaurar o 

recoñecemento, validación e acreditación (RVA) como compoñente clave da estratexia 

nacional de aprendizaxe ao longo de toda a vida; instaurar un sistema de RVA accesible 

a todos; facer do RVA parte integral dos sistemas de educación e formación; crear unha 

estrutura nacional de coordinación que integre a todos os actores sociais interesados; 

fortalecer as capacidades do persoal do RVA; e deseñar mecanismos sustentables de 

financiamento. 

Resulta oportuno traer agora a colación a posición de Souto, Ulicna, 

Schaepkens, e Bognar (2012). Estes investigadores sosteñen que o proceso de 

validación foi reforzado continuamente por parte da Unión Europea e o Consejo 

Europeo, a través da creación de diversidade de instrumentos e ferramentas que facilitan 

a compilación e certificación das competencias adquiridas a través de aprendizaxes non 

formais. Entre eles, podemos sinalar o Pasaporte Juvenil, diversos sistemas de 

transferencia de créditos como o ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 

System) e o ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), 

o Marco Europeo de Cualificacións ao que fixemos referencia anteriormente, o 

Europass e o Pasaporte Europeo de las Competencias. 

Igualmente para a xuventude, determínanse unha serie de ferramentas europeas 

como o Youthpass e o Portafolio Europeo para Trabajadores y Líderes Juveniles, 

ambas deseñadas para apoiar aos seus usuarios na identificación e avaliación das 

competencias adquiridas mediante a educación non formal.  

Neste senso, e debido a diversidade de instrumentos e contextos nos que se leva 

a cabo a validación, podemos atoparnos con multiplicidade de métodos de avaliación 

das competencias desenvolvidas a través dos procesos de aprendizaxe non formal no 

contexto europeo, entre os que se sitúan: o debate, a entrevista, a observación, o dossier, 

a presentación ante un tribunal, as ordes de traballo reais ou por proxectos, a simulación 

e, incluso, as probas ou exames (Comisión Europea, 2010b). Porén, debemos ter en 

conta que é necesario sempre un dispositivo instrumental amplo e multivariado, á par de 

ser imprescindible garantir no proceso de avaliación das competencias adquiridas unha 

dilatada validez, confiabilidade, flexibilidade e imparcialidade (Tejada, 2011). 

Polo tanto, podemos afirmar que non é unicamente a conceptualización 

diverxente das formas e métodos nos que deben ser recoñecidos os termos validación, 

recoñecemento e acreditación (RVA) por cada país (e por tanto, entendemos que son 
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conceptos que, na actualidade, atópanse suxeitos a unha certa relatividade histórica e 

espacial) a única problemática emerxente que non permite o recoñecemento igualitario e 

a creación dun marco común das aprendizaxes non formais. E é que, este é un obstáculo 

directamente unido á necesidade de establecer e transferir metodoloxías fiables 

destinadas á identificación e validación sistemática de tales aprendizaxes, mellorando, 

de tal modo, o recoñecemento e acreditación da educación non formal por parte da 

sociedade no seu conxunto (Bjornavold, 1997). 

Trátase, xa que logo, dunha seria dificultade que deu lugar a unha iniciativa 

sobresaliente creada no ano 2004 e que conta co apoio xeneralizado dos membros da 

Unión Europea e que se cualificou como European Inventory on Validation of Non-

formal and Informal Learning (Comisión Europea, 2014). Un inventario, actualizado no 

ano 2014, que nos proporciona unha visión xeral de como se están levando a cabo os 

procesos de identificación e validación das aprendizaxes non formais en cada país 

europeo, exercendo o seu labor, ademais, como dispositivo de transferencia das 

metodoloxías e das boas prácticas que están a ser homologadas entre Estados. 

Non entanto, debemos afirmar que a realidade continúa sendo un tanto 

diverxente. Baseamos esta afirmación tomando como referencia un Ditame recente do 

Comité de las Regiones (2015, p. 78), que segue establecendo como recomendación 

política a garantía “dunhas normas e procedementos claros de recoñecemento das 

capacidades e cualificacións a fin de permitir a continuidade da educación e pór unha 

maior énfase na calidade”. Unha recomendación que consideramos máis que pertinente 

se valoramos o panorama discordante de validación e recoñecemento das aprendizaxes 

non formais nos países europeos. Un panorama que, con todo, foi mellorando nos 

últimos anos, xa que, tendo en conta o Centro Europeo para el Desarrollo de la 

Formación Profesional (CEDEFOP, 2014), o número de países implicados neste 

proceso foi aumentando progresivamente de cinco a trece desde 2010. 

Aínda así, a valorización nalgúns deles (véxase o caso español), difire coa 

estimación que realizan outras fontes documentais (ver Táboa 2). 
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Táboa 2. Nivel de progreso da aprendizaxe non formal e informal e á súa validación 

ALTO MEDIO ALTO MEDIO BAJO BAJO 

Finlandia, Francia, 

Países Baixos, 

Noruega, Portugal 

Dinamarca, Alemaña, 

Romanía, España, 

Suecia, Reino Unido 

(Inglaterra, Gales e 

Norte de Irlanda), Reino 

Unido (Escocia) 

Austria, Bélxica 

(Flandes), Bélxica 

(Valonia), República 

Checa, Italia, Irlanda, 

Liechtenstein, Lituania, 

Eslovaquia, Eslovenia 

Bulgaria, Croacia, 

Chipre, Grecia, 

Hungría, Letonia, 

Malta, Polonia, Turquía 

Fonte: Hawley, Souto, e Duchemin (2011, p. 6). 

Desta maneira, entendemos a necesidade dunha análise máis minuciosa (quizais 

comparativa entre países) a propósito de como se está desenvolvendo cada estratexia de 

validación e as posibles accións que deben emprenderse para a súa mellora, sempre 

tomando como referencia os documentos europeos presentados neste estudo. Desde o 

noso punto de vista, cremos que estas avaliacións axudarían de modo importante ao 

recoñecemento da aprendizaxe non formal para a inserción laboral da xuventude. 

De calquera xeito, atopámonos cun panorama que debe facer fronte aos 

múltiples desafíos que subxacen ás propias prácticas de validación. Tal como se deriva 

dun estudo do CEDEFOP (2014), facer efectivo o seu recoñecemento social, esixe: 

- Unha coordinación entre subsistemas e sectores: debe existir un sistema nacional 

integrado para a validación da aprendizaxe non formal, definindo claramente as 

responsabilidades e implicando a todas as partes interesadas nas etapas 

correspondentes. 

- Unha aceptación social e do mercado laboral: debe coexistir unha 

complementariedade e equiparación das prácticas de validación das 

aprendizaxes non formais coas obtidas pola vía formal. 

- Recursos económicos: os sistemas de validación normalmente introdúcense sen 

recursos engadidos, o que provoca o risco de crear unha barreira á súa 

implementación. 

- Recollida dos datos: a validación pode ocorrer en varios sectores da esfera 

social, polo que obter datos de usuarios é un desafío sumamente importante para 

demostrar aos cidadáns e institucións que é unha forma proveitosa de obter 

cualificacións. 
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- Calidade: é imperante que cada país cree un marco de garantía da calidade 

exclusivamente para a validación. 

- Conciencia social e grupos destinatarios: é necesario informar á sociedade da 

existencia dos sistemas de validación a través de iniciativas e actividades de 

concienciación, información e orientación. 

- Persoal: é preciso analizar máis a fondo os coñecementos e habilidades que se 

han de esixir ao persoal implicado na validación. 

É palmario, xa que logo, vendo tan considerable relación de aspectos, que aínda 

queda un longo camiño por percorrer ata conseguir un xeneralizado consenso dos 

mecanismos polos que se leva a cabo a identificación, recoñecemento e validación das 

aprendizaxes non formais fronte ás cualificacións obtidas a través das vías formais ou, 

se se prefire, máis clasicamente convencionais. 

Panorámica da educación non formal no contexto español e galego 

Do contexto español debemos especificar que aínda contemplando que as 

cualificacións profesionais poden ser obtidas a través da formación profesional, a 

experiencia profesional ou outras vías de formación
12

, atopámonos, primordialmente, 

con que a acreditación da aprendizaxe non formal restrínxese aos certificados de 

profesionalidade relativos a distintas familias profesionais de referencia.  

Concretamente, estes certificados nacen da modificación do Plan de Formación 

e Inserción Profesional (Real Decreto 631/1993) e de dous Reais Decretos (797/1995 e 

1506/2003), sendo neste último onde se dispón que a súa finalidade é a acreditación das 

“competencias profesionais adquiridas mediante accións de formación profesional 

ocupacional
13

 e continua
14

, programas de formación e emprego, contratos de 

aprendizaxe e para a formación, experiencia laboral e outras vías non formais de 

formación” (art. 1). 

                                                 
12

 Tal afirmación recóllese, de maneira precisa, na páxina web do Instituto Nacional de Cualificaciones 

(http://www.mecd.gob.es/educa/incual/ice_faqs.html) 
13

 Os Programas de Formación Profesional Ocupacional están dirixidos a asegurar “a adecuada formación 

profesional dos que queiran incorporarse ao mundo laboral ou, atopándose nel, pretendan reconverterse 

ou acadar unha maior especialización profesional” (Ley 51/1980, Básica de Empleo). 
14

 A Formación Profesional Continua é “o conxunto de accións formativas que desenvolvan as empresas, 

a través das modalidades previstas no mesmo, dirixidas tanto á mellora das competencias e cualificacións 

como á recualificación dos traballadores ocupados” (Resolución do 25 de febreiro de 1993 para o Acordo 

Nacional sobre Formación Profesional Continua). 
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Ademais, este Real Decreto é complementario á Ley Orgánica 5/2002, de las 

Cualificaciones y la Formación Profesional (BOE do 20 de xuño de 2002), unha norma 

que regula tanto a formación profesional regrada como os certificados de 

profesionalidade. Desta lei xorde un instrumento esencial, como é o Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, encargado de ordenar as cualificacións profesionais 

susceptibles de recoñecemento e acreditación en 26 familias profesionais, con cinco 

niveis de cualificación organizados en distintos niveis de competencia
15

. Un 

instrumento que anticipaba a avaliación, o recoñecemento e a acreditación das 

competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non 

formais de formación (Real Decreto 1128/2003). 

Sen embargo, os certificados de profesionalidade sufriron continuas variacións e, 

na actualidade, atópanse suxeitos ao Real Decreto 34/2008, que establece a súa 

configuración “como acreditacións das competencias profesionais do Catálogo Nacional 

de Cualificacións Profesionais adquiridas mediante: a experiencia laboral, vías non 

formais de formación e accións de formación profesional para o emprego”. Tamén, a 

través desta norma, afírmase que as Administracións Públicas, xunto co subsistema de 

Formación Profesional para o Emprego, contemplarán ofertas formativas para a 

adquisición de tales certificados de profesionalidade. De igual modo, establécense dúas 

vías para a obtención dos certificados de profesionalidade: 

a) A través da superación dos módulos correspondentes ao certificado ou a 

acumulación do módulo de prácticas non laborais. Neste caso, a avaliación das 

competencias profesionais é realizada polos propios formadores de cada módulo 

formativo e, no proceso de formación na empresa, será xestionada polo educador 

xunto coa entidade correspondente. 

b) Mediante os procedementos para a avaliación e acreditación das competencias 

profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais. 

Así, para este procedemento nace, consecutivamente, o Real Decreto 1224/2009, 

de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia 

como dos procesos de aprendizaxe non formal. Desde esta norma, a avaliación, cunha 

fase previa e obrigatoria de asesoramento dos interesados, é un proceso estruturado no 

                                                 
15

 Os niveis de competencia son “o agregado mínimo de competencias profesionais, susceptible de 

recoñecemento e acreditación parcial. Cada nivel de competencia leva asociado un módulo formativo, 

onde se describe a formación necesaria para adquirir esa unidade de competencia” (Información obtida a 

partir da páxina web do INCUAL: http://www.mecd.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html) 
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que se comproba se a competencia profesional dunha persoa cumpre ou non coas 

realizacións dos criterios especificados nas unidades de competencias do Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

En xeral, pódese dicir, tomando como referencia a lexislación vixente, que a 

aplicación da acreditación e validación das competencias adquiridas a través de 

procesos de aprendizaxe non formal é recente e selectiva, en tanto que se restrinxe o seu 

servizo a certos niveis de competencia e esixe a presentación anual a exame 

(convocatoria) unicamente en certos sectores e por iniciativa das autoridades 

competentes nas Comunidades Autónomas
16

.  

Con todo, noutros países, a validación constitúese como un dereito fundamental 

que pode profesar calquera persoa e non está limitado, nun principio, por ningunha cota 

(Damesin, Fayolle, e Fleury, 2012). Un procedemento que, por tanto, en España 

consideramos que non responde, con certa flexibilidade, ás necesidades dos 

traballadores, diversidade de sectores sociais e todas as persoas interesadas na 

validación das súas aprendizaxes co obxecto de facilitar a súa inserción laboral. 

A este respecto, debemos destacar o papel proactivo dalgunhas Comunidades 

Autónomas, ao desenvolver iniciativas concernentes á certificación e, por tanto, 

promotoras do seu valor nas contornas sociais en que executan as súas accións. Neste 

estudo, como non pode ser doutro xeito, centraremos a nosa atención na Comunidade 

Autónoma de Galicia para ver de examinar o deseño de iniciativas e programas que 

implican á mocidade galega cara á mellora da súa empregabilidade. 

En primeira instancia, debemos resaltar a Lei 6/2012, do 19 de xuño, de 

xuventude de Galicia (DOG do 20 de xullo de 2012), una norma que pon o acento nas 

necesidades, esixencias e o fomento da participación das mozas e mozos galegos
17

, e 

que reforza a transversalidade e coordinación das políticas públicas en materia de 

xuventude. Unha lei que, coa finalidade de exaltar a súa efectividade, propicia a 

creación de diferentes instrumentos esenciais: o Plan Estratéxico de Xuventude de 

                                                 
16

 No caso da Comunidade Autónoma de Galicia publicáronse diferentes Ordes concernentes á 

acreditación das competencias a través da experiencia laboral en determinadas unidades de competencia 

do Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales desde o ano 2011: Orde do 21 de marzo de 2011 

(DOG do 25 de marzo de 2011), Orde do 29 de decembro de 2011 (DOG do 9 de xaneiro de 2012), Orde 

do 25 de abril de 2013 (DOG do 20 de maio de 2013), Orde do 14 de xaneiro de 2014 (DOG do 22 de 

xaneiro de 2014), Orde do 27 de novembro de 2014 (DOG do 4 de decembro de 2014), e Orde do 16 de 

decembro de 2014 (DOG do 2 de xaneiro de 2014). 
17

 Nesta lei, a consideración do colectivo “xuventude” establécese no tramo de idade de 14 a 30 anos, 

ambos inclusive. 
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Galicia, como elemento para a planificación e a toma de decisións; o Comité Galego de 

Políticas de Xuventude de Galicia, como máximo órgano de participación da mocidade; 

o Observatorio Galego da Xuventude; o Instituto da Xuventude de Galicia, como 

órgano de asesoramento nesta materia; e, a Escola Galega de Xuventude, dedicada á 

formación da mocidade galega.  

Ademais, a citada lei concrétase a través de distintos sectores básicos de 

transversalidade ou obxectivos prioritarios, entre os que é vital destacar: a educación, na 

súa perspectiva de apoio á educación non formal da xuventude como complemento da 

educación regrada; e o emprego, resaltando a elaboración de políticas activas que 

melloren a empregabilidade e adaptabilidade da mocidade ao mercado de traballo. 

Pensando neses obxectivos hai que entender a iniciativa relativa ao 

desenvolvemento da validación e certificación das aprendizaxes non formais, isto é, o 

Certificado de Experiencias de Educación non Formal en materia de xuventude (Orde 

do 26 de febreiro de 2015, DOG do 25 de marzo de 2015). Estaríamos, pois, diante dun: 

un instrumento de acreditación oficial da participación en programas organizados polo 

órgano directivo competente en materia de xuventude e dos que se deriva a adquisición 

de coñecementos, habilidades e aptitudes que contribúen ao desenvolvemento persoal 

dos participantes, enriquecen o seu currículo vital e favorecen unha participación activa 

na sociedade (art. 2.1). 

Pois ben, tal certificado confirmaría a participación nun programa específico, 

dándolle unha visibilidade emerxente á aprendizaxe non formal adquirida; contribuíndo 

así á amplificación de posibilidades de emprego da persoa moza, en tanto que este 

puidese ser debidamente achegado no seu propio Curriculum Vitae. 

De todos modos, debemos especificar que para adquirir tal certificado existen 

unha serie de requisitos estipulados
18

, necesarios para facer presentes as competencias 

adquiridas e, desta maneira, asegurar que estas sexan valoradas adecuadamente polos 

empregadores. Neste senso, para a acreditación de tales competencias, é necesario a 

elaboración dun informe pola persoa implicada onde se deberá indicar as actividades e 

tarefas realizadas, así como as áreas de competencia
19

 que as fundamentan, co obxecto 

                                                 
18

 Debe estar vinculado aos programas Iniciativa Xove, Erasmus +, Xuventude en Acción, Xuventude no 

mundo, Campos de Traballo e Galeuropa. Ademais, poderanse engadir outros programas sempre que 

cumpran uns determinados requisitos (art. 3.2). 
19

 As áreas de competencia que se recollen no certificado circunscríbense ás seguintes: traballo en equipo; 

aptitudes interculturais; aptitudes comunicativas; mellora de habilidades en linguas estranxeiras; aptitudes 
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de que estas sexan xustificadas oportunamente. Ademais, no caso de que a persoa 

solicitante participe nunha entidade ou grupo informal, deberá axuntarse a declaración 

do responsable de tal institución de conformidade dos datos consignados por esta sobre 

as tarefas desempeñadas e as competencias vinculadas a tales accións. 

Congruentemente, nos nosos argumentos situamos a necesidade de avaliar en 

profundidade as competencias que cada programa desenvolve (mediante a participación 

de todos os sectores sociais implicados), co obxecto de dotar de validez e fiabilidade á 

certificación obtida a través destas iniciativas. De igual maneira, estimamos imperante 

un estudo máis pormenorizado de como estas competencias desenvolvidas inflúen na 

selección de traballadores dentro do mercado laboral, un proceso nada trivial nun 

contexto prominente de desemprego e exclusión social da xuventude. 

Elementos diferenciadores: competencias demandadas desde o ámbito laboral, 

cualificación e empregabilidade 

Principalmente, debemos afirmar que existe unha diversidade emerxente de 

concepcións en torno ao concepto de competencia e, como resultado, é imposible 

imputarlle unha teoría coherente e unha definición capaz de acomodarse e reconciliar as 

múltiples maneiras en que este é usado (Delamare e Winterton, 2005). 

Así mesmo, desde o ámbito empresarial emana o termo de competencia 

entendido na súa dimensión individual, isto é, o coñecemento, as destrezas e habilidades 

que se lle requiren a unha persoa para efectuar unha determinada profesión, a resolución 

de tarefas de modo independente e flexible e a capacidade de planificación por 

anticipado no seu traballo e dentro das estruturas da organización (Bunk, 1994). 

Pero, con ánimo de síntese, pódese dicir que é co xurdimento do Espazo 

Europeo de Educación Superior (1998) cando se realza o mesmo concepto de 

competencia no sistema educativo, a través dunha proposta para formular os obxectivos 

de ensino como resultados de aprendizaxe, expostos en termos de competencias 

vinculadas aos perfís profesionais para os que se organizan os estudos.  

                                                                                                                                               
organizativas, de planificación e toma de decisións; aptitudes sociais (puntualidade, cumprimento das 

normas, realización de traballos asignados,…); competencias sociais e cívicas/participación activa na 

sociedade; creatividade; sentido de iniciativa e espírito emprendedor; conciencia e expresión culturais; 

confianza, autonomía e iniciativa persoal; e outras. 
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Estaríamos diante dunha visión que, trasladada ao ámbito singularmente 

pedagóxico, podería ser asociada a indicadores de logro, capacidades e coñecementos. 

Desta maneira, 

as competencias no poderían abordarse unicamente como comportamentos observables, 

senón como unha complexa estrutura de atributos necesarios para o desempeño en 

situacións diversas, onde se combinan coñecementos (tácitos e explícitos), habilidades, 

actitudes e valores, con tarefas que se teñen que desempeñar en determinadas situacións 

(Fernández, 2006, p. 137). 

Congruentemente, as competencias teñen que ser claramente distinguidas das 

cualificacións profesionais, dos conceptos que son complementarios e, á vez 

condicionantes, da inserción laboral da xuventude. Pertinentemente, as cualificacións 

profesionais son as acreditadas por un título de formación, un certificado de 

competencia e/ou unha experiencia profesional
20

, e a efectos do Marco Europeo de 

Cualificaciones (Comisión Europea, 2009), son o resultado formal dun proceso de 

avaliación e validación que indica cando un individuo superou un nivel determinado. A 

este respecto, entendemos que a cualificación é o resultado que valida a adquisición de 

competencias estipuladas desde os organismos e leis pertinentes de cada país. 

É así como estamos en condicións de afirmar que as competencias e a súa 

transformación nas cualificacións correspondentes melloran a inserción laboral da 

xuventude, na medida, iso si, que sirvan para dar pulo á promoción da empregabilidade, 

expresión comprendida como  

un conxunto de logros -habilidades, coñecementos e atributos persoais- que fan que os 

graduados aumenten a súa probabilidade de conseguir un emprego e ter éxito nas súas 

ocupacións, con beneficios para si mesmos, a forza de traballo, a comunidade e a 

economía (Yorke, 2004, p. 8). 

Aínda así, debemos manifestar que a empregabilidade de cada persoa non 

engloba só a dimensión individual en termos de competencias adquiridas e a súa 

flexibilidade en contornas cambiantes de traballo, senón que tamén é dependente das 

propias circunstancias persoais (familia, coidado das súas responsabilidades) e de todos 

os factores externos que se organizan en torno a unha multiplicidade de variables 

(problemas de transporte, xeográficos, tipo de postos dispoñibles no mercado de 

                                                 
20

 Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeo e do Consejo do 7 de setembro de 2005, relativa ao 

recoñecemento das cualificacións profesionais. 
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traballo, etc.); unhas variables que escapan ás condicións do propio suxeito (McQuaid e 

Lindsay, 2005).  

Estaríamos, como resultado, diante dun concepto susceptible de entenderse 

como unha viaxe formativa cara ao emprego. Sería, pois, unha metáfora por cuxo 

conduto se expresa como potencialidade o que antano era, simple e claramente, o acto 

de traballar, a prometedora expectativa de ter un emprego. Podemos dicir, entón, que 

emprego e empregabilidade son cuestións “distintas” por máis relacionadas que estean 

(Santos Rego, 2014, p. 19). 

En calquera caso, a visión destes autores redunda na visión que adoptamos neste 

estudo, en relación ao papel indispensable que xogan as competencias no 

desenvolvemento persoal e profesional de todas as persoas (McQuaid e Lindsay, 2005; 

Santos Rego, 2014). 

Centrándonos nas competencias como representación dos atributos (con respecto 

ao coñecemento e as súas aplicacións, aptitudes, destrezas e responsabilidades) que 

exhiben o grao de suficiencia con que unha persoa é capaz de desempeñalos (González 

e Wagenaar, 2003), desde unha visión holística estas integran catro dimensións 

(Echeverría, 2002): 

- A competencia técnica (saber): como posesión dos coñecementos especializados 

e relacionados cun determinado ámbito profesional, que posibilitan dominar 

como experto os contidos e tarefas acordes co seu posto laboral. 

- A competencia metodolóxica (saber facer): como aplicación adecuada dos 

coñecementos a situacións laborais específicas, empregar procedementos 

oportunos ás tarefas, solucionar problemas de maneira autónoma e transferir con 

enxeño as experiencias adquiridas a situacións novas. 

- A competencia participativa (saber estar): como atención acerca da evolución do 

mercado laboral, a predisposición ao entendemento interpersoal, a comunicación 

e cooperación cos demais e a demostración dun comportamento orientado cara 

ao grupo. 

- A competencia persoal (saber ser): desde a posesión dunha imaxe realista de si 

mesmo, a actuación conforme ás conviccións propias, a asunción de 

responsabilidades, a toma de decisións e a relativización das posibles 

frustracións. 
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Hai quen, como é o caso de Fernández (2006), clasifica as competencias no 

continuo xeneralidade-especificidade dentro de tres tipos: as competencias clave, que 

inclúen todas as cognitivas de procesamento da información e son desenvolvidas polo 

ensino obrigatorio; as competencias técnicas ou específicas, que son as propias dunha 

determinada ocupación ou profesión, cun alto grao de especialización e, por tanto, 

adquírense a través de procesos específicos; e as competencias xenéricas ou 

transversais, que son as comúns a varias ocupacións ou profesións, relacionándose coa 

posta en práctica integrada de aptitudes, trazos de personalidade, coñecementos 

adquiridos e valores. 

Unha percepción que tamén é compartida por estudos de gran repercusión no 

marco europeo como o Proxecto Tuning (González e Wagenaar, 2003) encargado de 

analizar as competencias desenvolvidas e cualificacións alcanzadas polos mozos e 

mozas a través da Educación Superior, ou o Proxecto REFLEX (ANECA, 2007), que 

tenta dar resposta a que competencias se lles requiren aos graduados para integrarse na 

sociedade do coñecemento, cal é o grao de consecución das súas expectativas nos seus 

traballos e de que forma poden resolverse os desaxustes entre as expectativas e as 

características do seu traballo. 

Enxergando o mesmo contexto galego, esta visión podería verse igualmente 

considerada no Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de 

Galicia 2009-2010 (ACSUG, 2014), pois non deixa de recoller as competencias que son 

requiridas polo mercado laboral aos titulados. 

Con respecto ás diferentes tipoloxías a ter en conta cando se trata da 

empregabilidade dos colectivos xuvenís, as competencias xenéricas son cada vez as 

máis demandadas por parte dos empregadores, polo que non pode estrañar que as 

empresas estean interesadas na elaboración de sistemas de referencia de competencias, 

toda vez que lles poden axudar a coñecer os seus recursos actuais e potenciais (Lévy-

Leboyer, 2003). 

Se vivimos unha época de globalización económica, que ten producido contextos 

de vida moi dinámicos, cambiantes e mesmo impredecibles, onde as necesidades 

empresariais teñen moito que ver coas innovacións asociadas en boa medida á 

tecnoloxía, entón non será difícil entender a solicitude de profesionais cunha nota de 

flexibilidade (ANECA, 2007). Neste senso, partimos dunha serie de competencias clave 

que a Comisión Europea (2007) empraza como fundamentais para a adecuación das 
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persoas ós cambios que se producen de maneira rápida no mundo, definíndoas 

especificamente como todas aquelas que os individuos necesitan para a súa realización e 

desenvolvemento persoal, a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. 

De tal maneira, dende dita instancia establécese un marco propio de referencia 

sustentado en 8 competencias clave dentro da aprendizaxe ao longo da vida, a saber: a 

comunicación na lingua materna; a comunicación en linguas estranxeiras; competencia 

matemática y competencias básicas en ciencias y tecnoloxía; competencia dixital; 

aprender a aprender; competencias sociais e cívicas; sentido de iniciativa e 

emprendemento; e coñecemento doutas expresións e culturas. 

Específicamente, no noso estudo, centrámonos nas competencias transversais 

(relacionadas estreitamente co aprender a aprender, coas competencias sociais, coa 

interculturalidade ou co emprendemento) que, como veremos, son as que máis se 

xestionan a través dos procesos de educación non formal, sen esquecernos de todas as 

competencias específicas desenvolvidas a través de múltiples canles de traballo xuvenil 

nas organizacións e que han de ser, igualmente, recoñecidas e validadas (ver UNESCO, 

2012b; Confederación de Centros Juveniles Don Bosco, 2015). A UNESCO (2015) 

recolle no seu último informe que a capacidade máis importante é a de acceder á 

información e procesala de forma crítica, chegando a conclusión de nunca foi tan 

importante como na actualidade aprender a aprender. 

Así, facemos referencia ás competencias transversais máis demandadas por parte 

do mercado laboral derivadas dos diferentes estudos mencionados (ver Táboa 3). 

Ademais, para a elaboración desta clasificación, partimos da diferenciación que realiza 

deste tipo de competencias o Proxecto Tuning (González e Wagenaar, 2003) que as 

divide, á súa vez, en instrumentais (habilidades cognoscitivas, capacidades 

metodolóxicas, destrezas tecnolóxicas e lingüísticas), interpersoais (destrezas sociais 

vinculadas ás habilidades interpersoais, á capacidade de traballar en equipo ou á 

expresión de compromiso social ou ético) e sistémicas (capacidades que inclúen a 

habilidade de planificar os cambios de maneira que poidan facerse melloras nos 

sistemas como un todo e deseñar novos, como, por exemplo, a capacidade de adaptarse 

a novas situacións ou xerar novas ideas). 
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Táboa 3. Competencias transversais ou xenéricas máis demandadas polos empregadores 

PROXECTO TUNING PROXECTO REFLEX ACSUG 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTAIS 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTAIS 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTAIS 

Capacidade de análise e síntese Pensamento analítico Capacidade de análise 

Capacidade de organizar e 

planificar 

Capacidade para coordinar 

actividades Capacidade de planificación, 

coordinación e organización Capacidade para usar o tempo de 

forma efectiva 

Coñecementos xerais básicos  Cultura xeral 

Coñecementos básicos da profesión Dominio da área ou disciplina 
Coñecementos teóricos no seu 

campo 

Comunicación oral e escrita na 

propia lingua 
 Capacidade de comunicación 

oral/escrita 

Coñecementos de idiomas 
Coñecemento dunha segunda 

lingua 

Capacidade para escribir e falar en 

idiomas estranxeiros 

Habilidades básicas de manexo do 

ordenador 

Capacidade para utilizar 

ferramentas informáticas 
Coñecementos de informática 

Habilidades de xestión da 

información (habilidades para 

buscar e analizar información 

proveniente de fontes diversas) 

  

Resolución de problemas  
Capacidade para resolver 

problemas 

Toma de decisións   

COMPETENCIAS 

INTERPERSOAIS 

COMPETENCIAS 

INTERPERSOAIS 

COMPETENCIAS 

INTERPERSOAIS 

Capacidade crítica e autocrítica 
Predisposición para cuestionar as 

ideas propias ou alleas 
Pensamento crítico 

Traballo en equipo Capacidade para traballar en equipo Capacidade de traballo en equipo 

Habilidades interpersoais   

Capacidade de traballar nun equipo 

interdisciplinario 
  

Capacidade para comunicarse con 

expertos doutras áreas 
  

Apreciación da diversidade e 

multiculturalidade 
  

Habilidade de traballar nun 

contexto internacional 
  

Compromiso ético  Lealdade, honestidade 

COMPETENCIAS 

SISTÉMICAS 

COMPETENCIAS 

SISTÉMICAS 

COMPETENCIAS 

SISTÉMICAS 

Capacidade de aplicar os 

coñecementos na práctica 
 

Coñecementos prácticos no seu 

campo 

Habilidades de investigación   

Capacidade de aprender 
Capacidade para adquirir con 

rapidez novos coñecementos 
Capacidade para a aprendizaxe 

Capacidade para adaptarse a novas 

situacións 
 Adaptabilidade 

Capacidade para xerar novas ideas 

(creatividade) 

Capacidade para encontrar novas 

ideas e solucións 
Creatividade 

Liderado 

Capacidade para facer valer a túa 

autoridade 
Capacidade de liderado 

Capacidade para mobilizar as 

capacidades doutros 

Coñecemento de culturas e 

costumes doutros países 
  

Habilidade para traballar de forma  Capacidade de traballo 
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autónoma independente 

Deseño e xestión de proxectos   

Iniciativa e espírito emprendedor  Iniciativa 

Preocupación pola calidade   

Motivación de logro  Motivación 

 
Capacidade para render baixo 

presión 

Capacidade de traballo baixo 

presión 

 
Capacidade para redactar informes 

ou documentos 
 

 
Capacidade para presentar en 

público produtos, ideas ou informes 
 

 
Capacidade para negociar de forma 

eficaz 
 

 
Capacidade para detectar novas 

oportunidades 
 

 
Coñecementos doutras áreas ou 

disciplinas 
 

 Capacidade para facerte entender  

  
Capacidade de asumir 

responsabilidades 

 

O desenvolvemento de competencias a través da educación non formal como 

núcleo de inserción laboral e social da xuventude 

A educación non formal posúe non só a capacidade de fomentar a inserción 

laboral, senón tamén de vincular á xuventude nos seus contextos, como un proceso 

educativo que promove o desenvolvemento comunitario e a construción de ambientes 

pacíficos e convivenciais (Association of Voluntary Service Organisations, 2005). Non 

é outra a perspectiva que tentamos manter neste epígrafe, e para iso facemos un 

percorrido polas competencias que inciden nesta dobre vertente dos procesos de 

aprendizaxe non formal e que auguran, tanto a súa dimensión de mellora da inserción 

laboral (Souto et al., 2012; Souto, 2016), como da maduración da competencia cívica do 

colectivo xuvenil fronte á apatía, característica das sociedades occidentais (Youniss, 

Bales, Christmas-Best, Diversi, McLaughlin, e Silbereisen, 2002). 

De calquer xeito, aínda discernindo en todo momento á educación non formal 

como clave no proceso de aprendizaxe permanente que desprega os coñecementos, 

habilidades e actitudes que son necesarios para a vida democrática, 

a proxección que podamos facer da empregabilidade para o futuro haberá de ser moi 

prudente, pois non en vano somos testemuñas das enormes dificultades que atopan os 

nosos mozos graduados para ir facéndose cunha vida laboral valiosa, más alá do 
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compromiso e a súa permanente revitalización persoal a través da aprendizaxe e o 

desenvolvemento (Santos Rego, 2014, p. 22). 

Esa preocupación non está tan alonxada da que se recolle na Agenda 21 de la 

Cultura (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 2004), documento elaborado polos 

gobernos locais comprometidos co desenvolvemento cultural da humanidade que volve 

evocarnos a necesidade de que cada persoa teña o seu propio traballo como un dos 

principais ámbitos da creatividade humana, cuxa dimensión ha de ser recoñecida e 

desenvolvida (Principio 15). 

Por suposto, o desenvolvemento de competencias transversais a través de 

procesos que implican a participación en organizacións xuvenís ou en axencias de 

voluntariado mantense como unha chave á hora de acceder a un posto laboral, e esta 

condición atribuiría un valor engadido ás cualificacións que son obtidas por vías 

formais de formación, cuxos procesos están máis dirixidos cara á adquisición de 

competencias específicas de cada profesión. 

Unha contribución moi interesante nesa dirección é a rexistrada nun dos últimos 

Foros da OCDE (2014), sobre as Habilidades para el Progreso Social e no que se chega 

a concluír que, sendo as habilidades a moeda global do século XXI, necesitamos 

cambiar a nosa forma de pensar e considerar o investimento efectivo nun máis amplo 

rango de habilidades, onde as sociais e emocionais sexan tan importantes como as 

cognitivas. 

Noutras palabras, a posibilidade de inserción laboral dos nosos mozos e mozas 

non só vén determinada pola capacidade que os futuros traballadores demostren ao 

adaptarse ás demandas laborais, senón tamén pola razón de que os empregadores poidan 

albergar unha imaxe completa e profunda do traballador á hora de contratalo (as súas 

habilidades interpersoais, inquietudes emocionais,...). Nesa andaina, a certificación de 

experiencias da educación non formal empeza a ter un rol importante, que será decisivo 

no futuro.  

Velaí a importancia que teñen, no escenario da contratación, as denominadas soft 

credentials, entendibles como o conxunto de habilidades persoais, sociais e de 

comportamento que son, en definitiva, propios “atributos de vida”. Desta maneira, os 

mozos e mozas melloran a visión da súa empregabilidade mostrando o que son como 
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individuos, en canto á súa experiencia e ás súas habilidades inherentes e adquiridas 

(Tomlinson, 2008). 

Así as cousas, co obxecto de facer unha análise pormenorizada das competencias 

que son desenvolvidas a través dos procesos de aprendizaxe non formal e da súa 

valorización por parte dos empregadores, partimos dun informe recente, pioneiro a gran 

escala en Europa, denominado Estudio sobre el impacto de la educación no formal en la 

empleabilidad de la juventud
21

 (Souto et al., 2012). Concretamente, entre os datos más 

sobresaíntes obtidos deste estudo, destacamos que os participantes eran estudantes 

(60%) ou persoas empregadas (39%), con niveis socioeconómicos e de estudo altos por 

parte dos seus proxenitores. Igualmente, en canto aos datos relativos á súa participación 

nas actividades de educación non formal, evidénciase que a maioría participaron en 2 ou 

menos organizacións xuvenís, como participantes en actividades (80%), 

líderes/educadores xuvenís (51%), líderes/coordinadores do proxecto ou programa 

(53%), asistentes ao voluntario (47%), postos directivos/liderado (38%) e 

formadores/asistentes (32%). 

En xeral, establecendo relacións entre as competencias adquiridas polos mozos e 

as demandadas polo mercado laboral que citamos no epígrafe anterior, ofrecemos a 

representación do nivel de desenvolvemento de competencias por parte do colectivo 

xuvenil (nunha escala de 0 a 5) segundo o seu nivel formativo (véxase Figura 2), que 

servirá de base para a interpretación axustada das posibles consideracións entre a súa 

visión e a que sosteñen os empregadores. 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 A mostra deste estudo foi de 245 organizacións situadas en máis de 40 países europeos (España, 

Lituania, Bélxica, Irlanda, Italia e Reino Unido foron os países con máis presenza) e de 1301 persoas 

participantes na enquisa para mozos/as (o 71% das persoas enquisadas situábanse entre as idades de 20 a 

29 anos). Así mesmo, realizouse un taller de grupos de interese cos empregadores, servizos de orientación 

e representantes dos mozos e mozas, cun total de 7 persoas (3 delas de alta dirección en xestión de 

recursos humanos, 2 de alta dirección en xestión e contratación con máis de vinte anos de experiencia, 1 

persoa de dirección dun servizo de orientación e 1 persoa representante dunha organización xuvenil). Por 

último, o estudo inclúe tamén 11 entrevistas telefónicas con empregadores. 
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Figura 2. Nivel de desenvolvemento de competencias en organizacións xuvenís por nivel educativo 

Aptitudes comunicativas

Capacidade de traballo en equipo

Aptitudes interculturais

Adaptación/flexibilidade

Autoconfianza

Capacidade para tomar decisións

Liderado

Aptitudes de comunicación

Capacidade de resolución de problemas

Capacidade para presentar as miñas capacidades aos…

Creatividade

Aptitudes para os idiomas

Intelixencia emocional

Integridade

Espírito emprendedor

Nivel de alfabetizacion e/ou coñecementos telemáticos

Aptitudes relacionadas coas TIC

3,74

4,26

3,46

3,72

3,62

3,56

3,17

3,6

3,57

3,23

3,22

2,43

3,45

3,38

3,4

2,57

2,04

4,03

4,14

3,79

3,98

3,75

3,74

3,58

3,62

3,63

3,59

3,48

2,99

3,55

3,54

3,54

2,4

2,08

3,89

3,98

4,02

3,56

3,76

3,39

3,29

3,52

3,64

3,47

3,62

2,78

3,46

3,67

3,46

2,89

2,52

4,14

4,18

4,02

3,99

4,02

3,82

3,79

3,88

3,79

3,78

3,68

3,49

3,71

3,69

3,56

2,6

2,51

4,22

4,22

4,12

4,09

4,03

3,94

3,92

3,91

3,85

3,83

3,72

3,62

3,6

3,58

3,51

2,53

2,5

Educación primaria ou de nivel inferior Educación secundaria xeral (ESO ou equivalente)

Formación profesional superior Primeiro nivel de educación superior (licenciado/a)

Segundo nivel de educación superior (posgrado)

Fonte: Souto et al. (2012, p.51). 

Tomando como referencia os datos representativos do colectivo xuvenil, 

podemos afirmar dous aspectos diferenciados: por un lado, que os mozos/as con máis 

cualificación consideran que teñen un maior desenvolvemento das competencias 

transversais a través da súa participación en actividades de educación non formal; e, por 

outro, que este colectivo ten unha moi boa estimación do desenvolvemento de 

competencias promovidas desde a súa participación nestas actividades xa que, na súa 

maioría, sitúanse en valores por encima de 3 (media artimética). 

Así mesmo, estes datos vénse complementados coa rigorosa afirmación de que 

os participantes en organizacións xuvenís melloran de maneira importante o seu capital 

social a través do establecemento de contactos que os mozos esperan que teñan un valor 

no futuro en termos de empregabilidade; incrementan o seu capital humano dentro do 

desenvolvemento de competencias transversais (soft skills); e aumentan o seu capital 

psicolóxico na medida en que lles axuda a adoptar unha resiliencia oportuna na busca de 

traballo nun contexto extremadamente dificultoso. Todas elas premisas xustificadas no 

estudo de Souto (2016)
22

, no que os mozos/as declararon desenvolver dentro do seu 

capital social contactos útiles para asuntos de emprego (concretamente, dous terzos 

                                                 
22

 O estudo ao que nos referimos céntrase nas percepcións da xuventude do grao no que desenvolveron o 

seu capital humano, social e psicolóxico, así como os seus efectos na empregabilidade a través da súa 

participación en organizacións xuvenís. A análise parte da base de datos YOE (Youth organisations and 

employability) contendo datos de 1076 mozose mozas de entre 15 a 30 anos.  
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refiren a este aspecto), ademais de manifestar unha obtención de niveis substanciais de 

mellora nas súas habilidades comunicativas, adaptabilidade e flexibilidade, traballo en 

equipo, habilidades interculturais e auto confianza inseridas dentro do capital humano; 

un conxunto de competencias que, como ben referimos no noso estudo, son altamente 

demandadas por parte dos empregadores. Igualmente, dentro do capital psicolóxico, os 

mozos revelaron que a participación en organizacións xuvenís ampliou o rango de 

ocupacións que poderían considerar no futuro (dous terzos fixeron mención a dito 

aspecto), un 60% afirmaron que ampliou o rango de localizacións onde poderían estimar 

ter un traballo e a metade da mostra acordaba que podería motivarlles para realizar un 

busca máis intensa de traballo. Un conxunto de factores que, en definitiva, refiren a 

importancia que ten para os mozos, en termos de empregabilidade, a participación en 

organizacións xuvenís. 

Alén destes estudos, sumamente valiosos para o noso quefacer, resulta 

indiscutible ademais facer mención a unha serie de achegas dende o marco americano, 

centradas en avaliar diversos programas de educación non formal dirixidos ao 

desenvolvemento positivo da xuventude e deseñados a través da proporción de 

oportunidades e apoios co obxecto de axudarlles a desenvolver competencias e 

coñecementos necesarios para incrementar os desafíos cos que se terán que enfrontar ó 

longo da súa vida. Unha serie de programas que complementan a perspectiva dos 

estudos dende o marco europeo e que demostran ser promotores de competencias 

sociais, emocionais, morais, da toma de decisións e autoxestión, entre outras (Catalano, 

Berglund, Ryan, Lonczak, e Hawkins, 1999).  

Neste senso, a aprendizaxe vinculada a diferentes organizacións promotoras do 

desenvolvemento da xuventude, evidencian ser escenarios ideais como contornas de 

aprendizaxe intencional (intentional learning environments), e responden aos diversos 

talentos, habilidades e intereses dos mozos, construíndo as súas fortalezas mediante 

oportunidades que xeran o liderado e voz xuvenil (McLaughlin, 2000). Unhas contornas 

de aprendizaxe certamente intencional, nas que os mozos atópanse fortemente 

implicados e vinculados, pero tamén nas que moitas veces non se articulan os 

mecanismos oportunos para facelos conscientes das competencias que desenvolven e da 

súa importancia para posibles e futuros empregos.  

He aquí un dos desafíos máis esenciais cos que se atopa a educación non formal 

dentro do desenvolvemento de competencias propias transversais esenciais para a 
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empregabilidade: o empoderamento dos mozos dentro do aprendizaxe non formal. A 

este respecto, debemos destacar un recente estudio realizado pola Plataforma da 

Sociedade Civil Europea para a Aprendizaxe ao Longo da Vida (EUCIS-LLL, 2015) 

destinado a analizar o recoñecemento das competencias desenvolvidas dos voluntarios 

polos empregadores. Concretamente, dende o informe final deste estudo reafírmase a 

nosa hipótese inicial que remarcaba a consistencia das competencias transversais para a 

inserción laboral da xuventude, sendo os propios empregadores os que acentúan a 

necesidade de evidenciar ditas competencias a través de portafolios ou certificados que 

demostren a súa validez. Unha premisa que reafirman os empregadores participantes 

neste estudo (de 131 organizacións con e sen fin de lucro da Unión Europea) que 

constatan a incapacidade xeneralizada dos mozos de xustificar e explicar as 

competencias desenvolvidas a través das actividades de educación non formal. Neste 

senso, a acreditación como produto final da participación da mocidade nas 

organizacións xuvenís, vólvese un factor fundamental á hora de contratalos comparado 

con outros aspectos como poden ser cursos ou diplomas. 

Estamos falando, polo tanto, dunha inserción laboral vinculada a educación non 

formal que supón moitos desafíos, á vez que oportunidades para a xuventude. Unha 

inserción que está baseada no desenvolvemento de competencias transversais que poden 

ser valoradas como vitais no mercado laboral, pero tamén dentro do ámbito social. 

Referímonos a competencias como son as aptitudes comunicativas, a auto-confianza, a 

capacidade de traballo en equipo, as aptitudes interculturais ou a intelixencia emocional, 

que son adquiridas mediante a participación dos mozos/as en organizacións xuvenís 

(Souto et al., 2012; Souto, 2016) e que actúan conforme ao desenvolvemento dunha 

competencia cívica que engrandece a dimensión de sociedade.  

Con esta consideración de fondo, as nosas palabras sitúanse alén dunha 

perspectiva da educación non formal como enfoque simplemente utilitarista á hora de 

estudar e interpretar as condicións de empregabilidade que afectan á xuventude de hoxe, 

e previsiblemente do futuro inmediato. Pretendemos, xa que logo, facernos cargo dunha 

dimensión máis aberta, capaz de afianzar o alcance das competencias nun senso non 

determinado nin reducido ao seu valor instrumental, para entendelas como verdadeiro 

motor de acción persoal e social (Gonzálvez e García López, 2013). 



2. OBXECTIVOS E METODOLOXÍA DA

INVESTIGACIÓN 
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2. OBXECTIVOS E METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN

Obxectivos xerais e preguntas de investigación 

O estudo sitúa o seu eixo nos Programas Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil, 

e Galeuropa, que desenvolve a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta 

de Galicia. Concretamente, vamos a analizar as convocatorias de 2012, 2013 e 2014 de 

Galeuropa; as de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 de Iniciativa Xove; e as de 2011, 2012, 

2013 e 2014 de Voluntariado Xuvenil.  

A participación nos Programas Galeuropa e Iniciativa Xove conleva o dereito á 

expedición do certificado de Educación non Formal en materia de xuventude, segundo a 

Orde do 26 de febreiro de 2015 (DOG do 25 de marzo de 2015). Este Certificado é 

considerado un instrumento que permite confirmar a participación nos programas de 

educación non formal e, sobre todo, validar as competencias derivadas desa implicación 

que contribúen ao desenvolvemento persoal dos mozos e mozas, enriquecen o seu 

currículo vital e favorecen unha participación activa na sociedade. As experiencias no 

programa Voluntariado Xuvenil dan dereito ao certificado de experiencias voluntarias, 

segundo se recolle na Orde de 14 do marzo de 2014 pola que se regula o Rexistro de 

Acción Voluntaria de Galicia (DOG do 20 de marzo de 2014). 

De xeito xeral, o sentido do traballo ten que ver co alcance estratéxico da 

formación do capital humano e social (aptitudes, destrezas, competencias, patróns de 

conducta relacional, disposicións cooperativas,...) co que conta a xuventude de Galicia 

que participa en actividades de educación non formal, considerando os achádegos que 

vinculan tal participación con indicadores de empregabilidade na sociedade actual. 

Do que se trata é de examinar a efectividade de programas de educación non 

formal deseñados e activados na Comunidade Autónoma de Galicia durante os últimos 

anos, priorizando o punto de vista dos seus máis directos protagonistas, a fin de marcar 

recomendacións que poideran ser de utilidade na toma de decisións, e contribuir así a 

unha maior rendición de contas no espazo público. Concretamente, plantexámonos dous 

obxectivos xerais: 

- Avaliar que aptitudes interpersoais e competencias desenvolven os mozos e 

mozas que participan nos Programas Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil e 

Galeuropa. 
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- Analizar en que medida as aptitudes interpersoais e competencias 

desenvolvidas polos mozos e mozas que teñen participado nos Programas Iniciativa 

Xove, Voluntariado Xuvenil e Galeuropa contribuén á súa empregabilidade. 

Para operativizar estes obxectivos plantexamos unha serie de preguntas a fin de 

guiar a investigación por medio de distintos métodos e técnicas de recollida de datos: 

P1. Que aptitudes interpersoais e competencias desenvolven os mozos e mozas 

que participan nos Programas Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil e Galeuropa? 

P2. Presentan os mozos e mozas que participan nos Programas Iniciativa Xove, 

Voluntariado Xuvenil e Galeuropa diferenzas significativas respecto de mozos e mozas 

que non se implican en actividades de voluntariado e/ou asociativas?  

P3. Que aptitudes interpersoais e competencias se demandan no mercado 

laboral? 

P4. Que valor lle outorgan os empregadores/as ás aptitudes e competencias 

adquiridas a través deste tipo de programas? 

P5. A participación neste tipo de programas abre outras vías e opcións que 

permiten mellorar a empregabilidade dos mozos e mozas?  

Metodoloxía 

Partimos nesta investigación dun modelo de avaliación participativa (Alvira, 

2002) que supón a implicación directa dos decisores/interesados na avaliación e a 

utilización dos resultados na modificación ou terminación dos programas, xa que se 

entende a avaliación como un proceso encamiñado a facilitar a toma de decisións 

proporcionando información rigurosa. A participación céntrase nas fases previas ao 

deseño de avaliación, na análise da información recollida e na redacción de resultados e 

a súa utilización. 

Poboación e Mostra 

Ao tratarse de tres programas diferentes temos que considerar distintas opcións, 

que pasamos a detallar, considerando ademais os obxectivos e as preguntas de 

investigación. 

Para empezar, e de xeito xeral, optamos por un mostreo bietápico. Nun primeiro 

nivel eleximos os tres programas de estudo que son desenvolvidos dende a Dirección 
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Xeral de Xuventude e Voluntariado e que teñen xa varias convocatorias: Iniciativa 

Xove, Voluntariado Xuvenil e Galeuropa. Nun segundo nivel, seleccionamos aos 

suxeitos participantes e implicados en cada un deles por medio dunha mostraxe aleatoria 

simple. 

Así, por unha banda, centrámonos en todos os mozos e mozas que participaron 

nos devanditos Programas (poboación) nas distintas convocatorias; e co obxecto de ter 

un achegamento máis amplo aos tres Programas e analizar súa repercusión na 

empregabilidade da xuventude galega, incluímos no estudo á poboación composta polos 

responsables das entidades xuvenís e grupos informais do Programa Iniciativa Xove e 

os responsables das entidades de acción voluntaria, entidades locais e agrupacións 

municipais do Programa Voluntariado Xuvenil. 

Da mesma maneira, e coa finalidade de comparar e contrastar máis 

exhaustivamente os efectos que os Programas estudados exercen no desenvolvemento 

de competencias esenciais para a mellora da empregabilidade e da inserción laboral dos 

mozos/as galegos, en esta investigación tamén incluimos a mozos e mozas non 

participantes nestes Programas, pero que teñen un perfil sociodemográfico semellante 

ao dos que si se involucran (mostraxe non probabilística intencional). Neste grupo 

contémplase tanto unha representación de mozos/as que non participan en ninguna 

iniciativa de educación non formal, así como outro que si que o fai, pero non nos tres 

programas reseñados. Este será o grupo control. 

Ademais, incorporamos outra poboación, a de empregadores/as ou, no seu caso, 

de responsables de Recursos Humanos de empresas e organizacións, co propósito de 

coñecer cales son as aptitudes e competencias máis demandadas dende o mercado 

laboral e que valor lle conceden ás aptitudes e competencias adquiridas a través dos 

programas de Educación Non Formal. Para elexir a mostra empregamos unha mostraxe 

non probabilística intencional. 

Por último, empregando esta mesma mostraxe, e coa finalidade de establecer 

relacións entre competencias máis demandadas dende o mercado laboral e a educación 

non formal, no estudo tamén incluimos a técnicos dos servizos de orientación laboral da 

administración autonómica e da universidade. 
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Figura 3. Poboación e mostra do estudo 

a) Mostra de mozos e mozas participantes no Programa Galeuropa

En primeiro lugar, dende a base de datos proporcionada pola Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado, tómanse como referencia os anos 2013 e 2014 de 

desenvolvemento do Programa, posto que non temos acceso aos de 2012. 

Especificamente, o número total de individuos aos que se envía o cuestionario, vía e-

mail a través dun enlace web dirixido directamente a unha plataforma virtual pola que 

podían cumprimentalo de maneira rápida e sinxela, é de 439 persoas (mostra invitada) 

que coincide con toda a poboación. Do total de envios, tivemos en conta o número dos 

que son devoltos debido a unha incompatibilidade ou erro co correo completo de cada 

participante, sendo retornados un total de 5 e-mails. De tal maneira, en función dos 

datos presentados, atopámonos cunha mostra invitada final de 434 mozos e mozas.  

•Mostra 1: Participantes no Programa Galeuropa (n=194)

•Mostra 2: Participantes no Programa Iniciativa Xove (n=66)

•Mostra 3: Participantes no Programa Voluntariado Xuvenil (n=139)

•Mostra 4: Participantes entrevista grupal (n=7)

Poboación 1: Mozos e mozas participantes 
nos Programas 

•Mostra 5: Responsables do Programa Iniciativa Xove (n=55)

•Mostra 6: Responsables do Programa Voluntariado Xuvenil (n=37)
Poboación 2: Responsables dos Programas 

•Mostra 7: Mozos e mozas non participantes (n=1007)
Poboación 3:  Mozos e mozas non 
participantes 

•Mostra 8: Empregadores/responsables de Recursos Humanos de
empresas e organizacións (n=7)

Poboación 4: Empregadores/Responsables 
de Recursos Humanos de empresas e 
organizacións 

•Mostra 9: Técnicos/as dos servizos de orientación laboral (n=6)
Poboación 5: Técnicos/as dos servizos de 
orientación laboral 

•Mostra 10: Responsables dos Programas na DXV (n=4)
Poboación 6: Responsables dos Programas 
na DXV 

Total: 1522 
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Correspondentemente, despois de pasar un prazo de 2 meses, a mostra final 

aceptante, é dicir, as persoas que participan na investigación como beneficiarios/as do 

Programa Galeuropa, é de 201 persoas, pero finalmente a mostra produtora de datos 

situouse en 194. 

Táboa 4. Mostra mozos e mozas participantes no Programa Galeuropa 

Nº de correos enviados 439 

Nº de correos devoltos 5 

Mostra invitada 434 

Mostra aceptante 201 

Mostra produtora de datos 194 

b) Mostra de mozos e mozas e responsables de entidades/grupos informais

participantes no Programa Iniciativa Xove 

Cos datos da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, se lle envía o 

cuestionario, pola mesma vía e co mesmo procedemento, a un total de 356 responsables 

que participaron dende o ano 2010 ao 2014. Dos mesmos, tendo en conta o desaxuste co 

nome completo dalgúns correos electrónicos, foron devoltos 16. A mostra final invitada 

neste programa, foi de 340 entidades e grupos informais, que logo debían enviar un 

correo electrónico aos mozos e mozas participantes nos seus proxectos. E decir, dende a 

investigación non tivemos acceso directo á poboación diana.  

Táboa 5. Mostra de mozos e mozas participantes no Programa Iniciativa Xove 

Nº de correos enviados 356 

Nº de correos devoltos 16 

Mostra invitada --- 

Mostra aceptante 90 

Mostra produtora de datos 66 

Partindo da base de datos proporcionada, tamén nos centramos nos responsables 

de entidades ou grupos informais do Programa Iniciativa Xove. Particularmente, foi 

enviado, por vía telemática, o cuestionario a 355 persoas, sendo 3 os correos 

electrónicos devoltos. Tras o pase de cuestionario vía online, a mostra total aceptante e 

prouctora de datos é de 55.  

Táboa 6. Mostra de responsables de entidades/grupos informais participantes no Programa Iniciativa 

Xove 

Nº de correos enviados 355 

Nº de correos devoltos 3 

Mostra invitada 352 

Mostra aceptante 55 

Mostra produtora de datos 55 
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c) Mostra de mozos e mozas e responsables entidades participantes no Programa

Voluntariado Xuvenil 

Como nos programas anteriores, tómanse como punto de partida as bases de 

datos da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado para acceder a mostra e, 

finalmente son enviados correos a un total de 754 persoas que participan dende o ano 

2011 ao 2014. Igualmente, tomando como referencia a incompatibilidade cos correos 

electrónicos, devólvense un total de 53 e-mails. Así pois, a mostra final invitada resulta 

nun total de 701 persoas que reciben o cuestionario axeitadamente e no marco previsto. 

Tras o pase do cuestionario online, a mostra final aceptante é de 156 persoas, mentres 

que a mostra produtora de datos redúcese a 139.  

Temos que indicar ao respecto que, como veremos no apartado de descrición do 

programa, a Dirección Xeral establece a relación coa entidade que é quen recibe a 

subvención, pero non co voluntario/a, o que explica que recibiramos moitas consultas 

de mozos e mozas que reixeitaron cubrir o cuestionario xa que non sabían vincular a 

actividade que estaban a desenvolver co mesmo programa. 

Táboa 7. Mostra de mozos e mozas participantes no Programa Voluntariado Xuvenil 

Nº de correos enviados 754 

Nº de correos devoltos 53 

Mostra invitada 701 

Mostra aceptante 156 

Mostra produtora de datos 139 

Neste programa tamén tomamos como referencia aos responsables das entidades 

de acción voluntaria e de xuventude/voluntariado da Administración Local que 

xestionaron o Programa Voluntariado Xuvenil nas diferentes organizacións entre os 

anos 2011 e 2014. Concretamente, foron enviados unha total de 156 correos 

electrónicos, sendo devoltos 12. Neste senso, e tendo en conta os datos aportados, a 

mostra invitada ascendía a 144 suxeitos e a mostra aceptante final reduciuse a 49 

persoas. Teñamos en conta que estamos a analizar o programa dende o ano 2011 polo 

que moitos deses responsables xa mudaron por distintas razóns.  

Táboa 8. Mostra de responsables entidades participantes no Programa Voluntariado Xuvenil 

Nº de correos enviados 156 

Nº de correos devoltos 12 

Mostra invitada 144 

Mostra aceptante 49 

Mostra produtora 37 
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Da mostra total de mozos e mozas participantes nos tres programas, 

seleccionamos ao chou a sete deles para levar a cabo unha entrevista grupal: 5 do 

Programa de Iniciativa Xove (4 de entidades e 1 de grupo informal), 1 de Voluntariado 

Xuvenil (concello) e 1 de Galeuropa. 

Táboa 9. Participantes na entrevista grupal 

PARTICIPANTES NA ENTREVISTA GRUPAL 

Asociación ACHEGA 

(Asociación creada a partir do grupo 

informal “Deporte e mente sen 

barreiras” do Programa Iniciativa 

Xove) 

Iniciativa Xove 

Grupo Informal-Entidade (1) 

Programa Cativos 

Cáritas interparroquial de Santiago 

Iniciativa Xove 

Entidade (2) 

Asociación Cultural REBULIR 

(Ramirás-Ourense) 

Iniciativa Xove 

Entidade (2) 

Voluntaria Xuvenil 

Concello de Vedra 

Voluntariado Xuvenil (1) 

Participante Galeuropa Galeuropa (1) 

d) Mostra de mozos e mozas non participantes nos Programas

A mostra que actuará como grupo de control, contempla unha representación de 

mozos e mozas que non participan en ningún tipo de iniciativa de educación non formal, 

así como aqueles que si o fan, pero non nos tres programas obxecto de estudo. Así, 

partimos dunha mostra heteroxénea na que participan estudantes de dúas Universidades 

Galegas (USC e UVIGO), sendo o número total de persoas implicadas de 1007, aínda 

que a mostra produtora de datos foi finalmente de 997. Facendo un compendio dos 

participantes por cursos e titulacións, presentamos a seguinte Táboa resumo. 

Táboa 10. Mostra de mozos e mozas non participantes nos Programas por titulacións 

TITULACIÓN Número 

Grao en Educación Infantil (USC) 163 

Grao en Educación Primaria (USC) 265 

Grao en Pedagoxía (USC) 143 

Grao en Matemáticas (USC) 37 

Grao en Física (USC) 236 

Grao en Enxeñaría Informática (USC) 50 

Máster en Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética 

(USC) 
8 

Máster en Investigación en Educación, Diversidade Cultural e 

Desenvolvemento Comunitario (USC) 
12 

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (UVIGO) 93 

1007 
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e) Mostra de empregadores/responsables de Recursos Humanos de empresas e

organizacións 

Co obxecto de coñecer a perspectiva que teñen os empregadores/responsables de 

Recursos Humanos á hora de incorporar persoal a súa organización ou empresa, 

contamos coa participación de 7 persoas en tales postos ou cargos. Trátase de 

responsables de empresas e entidades de distintos sectores e de distinto tamaño. Neste 

senso, dispoñemos da seguinte mostra de implicados: 

- 2 Directores/as de Recursos Humanos 

- 3 Xerentes 

- 1 Responsable de Operacións 

- 1 Responsable de Organización e Sistemas 

f) Mostra de responsables dos técnicos de orientación laboral

Participaron no Grupo de Discusión 6 orientadoras, 4 delas das Oficinas de 

Emprego da Xunta de Galicia e 2 dos Servizos de Apoio ao Emprendemento e ao 

Emprego da Universidade de Santiago de Compostela. 

g) Mostra de técnicos responsables dos Programas Galeuropa, Iniciativa Xove e

Voluntariado Xuvenil na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

Tendo en conta o propio desenvolvemento do estudo e as posibles 

necesidades/melloras dentro do proceso investigador (en relación aos instrumentos, 

aportacións de bases de datos, etc.) contamos coa participación ininterrompida dos 

responsables dos tres Programas na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que 

ademais de xerar un apoio continuo ao estudo, amosan as súas visións como expertos e 

xestores de cada un deles. 

Métodos e técnicas 

Para o desenvolvemento da investigación, tendo en conta os obxectivos 

formulados e o principio básico de triangulación dos instrumentos, deseñáronse e 

empregáronse distintos instrumentos no marco dunha metodoloxía mixta, é dicir, 

integrando a perspectiva cuantitativa (cuestionario) e cualitativa (análise documental, 

entrevistas en profundidade, entrevista grupal e grupo de discusión) para o 

desenvolvemento do estudo. Como é lóxico, partimos en primeiro lugar dunha revisión 
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bibliográfica a nivel nacional e internacional. Analizamos distintas fontes a propósito de 

estudos e informes sobre aptitudes e destrezas dos mozos e mozas na transición ao 

emprego, coa énfase posta na participación vs. non participación en programas de 

acción social e xuventude. 

Concretamente, a longo deste estudo empregamos: 

1. Explotación de datos secundarios. Analizáronse enquisas e estatísticas sobre

participación en programas de educación non formal e empregabilidade. 

2. Análise documental (ordes, publicacións, prensa) dos Programas Iniciativa

Xove, Voluntariado Xuvenil e Galeuropa. Levouse a cabo a avaliación do deseño dos 

tres programas: obxectivos, destinatarios, accións, evolución de participantes e 

entidades,… 

3. Entrevistas en profundidade con axentes/técnicos implicados nos Programas

co fin de estudar os Programas e analizar a relación dos mesmos co desenvolvemento de 

aptitudes e competencias vinculadas á empregabilidade de mozos e mozas. 

Concretamente, nestas primeiras entrevistas en profundidade de duración aproximada de 

dúas horas os encargados de cada Programa (unha persoa en Galeuropa, outra en 

Iniciativa Xove e dúas en Voluntariado Xuvenil) deron conta de aspectos fundamentais 

que incidiron nun coñecemento máis exhaustivo de cada un e, ademais, permitiron 

recabar información esencial para a elaboración dos cuestionarios, sendo posible polo 

carácter aberto das preguntas e pola conexión continua establecida entre entrevistador e 

entrevistado (ver Anexo 1). 

De modo específico, cada entrevista organizouse en torno a oito cuestións (en 

Voluntariado Xuvenil foron seis), en función das características intrínsecas de cada 

Programa, e unha escala (con 31 ítems e cinco opcións de resposta), a cal era 

completada polos técnicos unha vez rematadas as cuestións formuladas coa finalidade 

de non dificultar o proceso seguido. Ademais, é salientable indicar que a escala cuberta 

por cada un dos responsables na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, é 

coincidente coas incluídas no resto dos instrumentos, aínda que so con tres opcións de 

resposta.  

4. Enquisa a mozos e mozas dos tres Programas sobre participación en accións

de educación non formal e empregabilidade. Esta enquisa recolle datos 

sociodemográficos (idade, sexo, perfil socioeconómico, nivel de estudos, etc.) e escalas 
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tipo Likert. A enquisa cumplimentouse de forma online a través da aplicación Survey 

Monkey (ver Anexos 2, 3 e 4). 

Este instrumento establécese en base a catro bloques de preguntas: o programa, 

identificación, participación xuvenil e valoración da implicación no programa. Así, e 

atendendo as categorías presentadas, existen tres cuestionarios diferentes deseñados en 

función das características de cada un dos programas, aínda que moitas das cuestións 

plantexadas sexan coincidentes. 

5. Enquisa a mozos e mozas que non participan nos programas. Os destinatarios 

son mozos que non participan nos Programas obxecto de estudo e cuxas idades están 

establecidas no rango de entre 16 e 30 anos. Un rango de idade que se concreta na idade 

mínima e máxima contemplada nas diferentes regulamentacións dos programas e que 

foi establecido co obxecto de poder elaborar comparacións precisas entre os 

beneficiarios/as dos distintos Programas e a mostra específica de non participantes. 

Neste senso, o pase de dito cuestionario, de forma presencial, foi levado a cabo en dúas 

Universidades galegas (Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de 

Vigo) en diferentes Graos e Másteres (ver Anexo 5).  

6. Enquisa a organizacións, entidades e grupos informais implicadas no 

Programa Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil. Esta enquisa foi deseñada para 

recabar a opinión dos responsables do Programa nas distintas organizacións/entidades 

xuvenís, así como dos responsables/coordinadores de cada grupo informal, sobre a 

participación dos mozos e mozas neste tipo de programas, e mesmo os seus posibles 

efectos sobre a empregabilidade. Tamén se cubría de forma online a través da aplicación 

Survey Monkey (ver Anexos 6 e 7). 

7. Entrevista a empregadores/as ou, no seu caso, responsables de recursos 

humanos de empresas e organizacións. Ten como obxectivo coñecer as aptitudes 

interpersoais e competencias que máis se valoran dende o mercado laboral e, ó mesmo 

tempo, constatar a importancia que posúen as actividades de educación non formal. 

Concretamente, elaborouse unha entrevista semiestructurada de duración aproximada de 

15 a 30 minutos, na que os empregadores situaban aspectos que vinculaban as 

competencias máis demandadas para a contratación e o valor das actividades de 

educación non formal. Ademais, co transcurso da entrevista e o coñecemento dalgúns 

aspectos punteiros que poderían proporcionar información para o estudo, incluíronse 

outras preguntas complementarias. Así mesmo, nas entrevistas realizadas tamén se 
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incorporou unha escala tipo Likert na que os empregadores/responsables 

cumprimentaban a importancia dunha serie de habilidades, aptitudes, competencias e 

destrezas para o mercado laboral á hora da inserción laboral (ver Anexo 8). 

8. Grupo de discusión con responsables dos servizos de orientación 

xuvenil/laboral. Trátase de estudar cales son as aptitudes interpersoais e as 

competencias máis valoradas no mercado laboral, e mesmo o valor da participación en 

actividades de educación non formal (ver Anexo 9).  

9. Entrevista grupal cos participantes/responsables nas entidades/organizacións 

nos Programas Galeuropa, Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil. Ten como 

obxectivo analizar as posibilidades que se poden derivar para os mozos e mozas -

pensando na empregabilidade-, da súa participación nos programas, tendo en conta dúas 

perspectivas: a dos responsables dos Programas nas diferentes organizacións e grupos 

informais (no caso do Programa Iniciativa Xove) e a dos propios participantes mozos 

(ver Anexo 10). 

Validación dos instrumentos 

Así e todo, dende os principios vertebradores da investigación educativa, o 

deseño dos instrumentos someteuse a unha revisión co fin de axustarse aos obxectivos 

do estudo e as particularidades de acceso á poboación diana.  

Primeiramente, e despois dunha análise profunda de cada Programa e dun amplo 

exame do marco teórico máis notable nesta temática, así como a revisión de distintos 

instrumentos
23

, o equipo de investigación deseñou os distintos instrumentos que foron 

sometidos a análise de dous grupos de expertos: o primeiro deles, en metodoloxía da 

investigación social, coa participación de tres expertos (dous da Universidade de 

Santiago de Compostela e un da University of Bath) e o outro con técnicos e 

responsables dos programas na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que 

cooperaron continuamente na toma de decisións en relación ao pase dos instrumentos. 

Os expertos non só avaliaron a adecuación dos mesmos aos obxectivos do estudo, o seu 

                                                 
23

 ACSUG (2014); Escuela Europea de Competencias (2011); EUCIS-LLL (2015); García-Fuentes, 

Rodríguez Fernández, Rodríguez Rodríguez, e Abalde Paz (2004); González e Wagenaar (2003); 

Universidad de Salamanca (2006); Souto et al. (2012); University of Cumbria (2014); University of 

Manchester 

(http://www.careers.manchester.ac.uk/media/services/careersandemployabilitydivision/careersservice/em

ployabilityskills/Employability-Audit.docx); University of Sheffield 

(https://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.98183!/file/self-assessed-skills-audit.doc). 

 

http://www.careers.manchester.ac.uk/media/services/careersandemployabilitydivision/careersservice/employabilityskills/Employability-Audit.docx
http://www.careers.manchester.ac.uk/media/services/careersandemployabilitydivision/careersservice/employabilityskills/Employability-Audit.docx
https://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.98183!/file/self-assessed-skills-audit.doc
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deseño, comprensión, etc., senón tamén o procedemento de pase. En todo caso, os 

instrumentos tamén foron revisados a través dun continuo contacto por medios 

telemáticos, onde os responsables da Dirección Xeral recibían toda a información 

correspondente á traxectoria da investigación e aos diferentes instrumentos elaborados, 

facilitando así a planificación e coordinación do estudo. 

Ademais, as enquisas foron aplicadas a unha mostra piloto para constatar o 

cumprimento, tanto das condicións psicométricas (validez, fiabilidade e facilidade de 

comprensión dos ítems) como daquelas vinculadas á súa relevancia práctica (utilidade a 

nivel de xestión, brevidade e doada comprensión e manexo) (ver Anexo 11). 

Táboa 11. Resumo da metodoloxía 

Pregunta de investigación Métodos e técnicas 

P1. Que aptitudes interpersoais e competencias 

desenvolven os mozos e mozas que participan 

nos Programas Iniciativa Xove, Voluntariado 

Xuvenil e Galeuropa? 

Revisión bibliográfica e de datos secundarios 

Entrevistas con axentes/técnicos implicados nos 

Programas 

Enquisa a mozos e mozas 

Enquisa a Organizacións de voluntariado e a 

responsables de xuventude/voluntariado dos concellos 

Entrevista grupal 

P2. Presentan os mozos e mozas que participan 

nos Programas Iniciativa Xove, Voluntariado 

Xuvenil e Galeuropa diferenzas significativas 

respecto de mozos e mozas que non se implican 

en actividades de voluntariado ou asociativas? 

Revisión bibliográfica 

Enquisa a mozos e mozas 

P3. Que aptitudes interpersoais e competencias se 

demandan no mercado laboral? 

Revisión bibliográfica e de datos secundarios 

Entrevista a empregadores/as 

Grupo de discusión 

P4. Que valor conceden os empregadores/as ás 

aptitudes e competencias adquiridas a través 

deste tipo de programas? 

Revisión bibliográfica 

Grupo de discusión 

Enquisa a mozos e mozas 

Enquisa a organizacións e responsables de 

xuventude/voluntariado dos Concellos 

Entrevista grupal 

Entrevista a empregadores/as 

P5. A participación neste tipo de programas abre 

outras vías e opcións que permiten mellorar a 

empregabilidade dos mozos e mozas?  

Revisión bibliográfica 

Enquisa a mozos e mozas 

Entrevista grupal 



3. AVALIACIÓN DO DESEÑO:

DESCRICIÓN DOS PROGRAMAS



47 

3. AVALIACIÓN DO DESEÑO: DESCRICIÓN DOS PROGRAMAS

Para a descrición dos programas baseámonos na análise documental dos 

mesmos, nas entrevistas en profundidade aos técnicos da Dirección Xeral de Xuventude 

e Voluntariado encargados do seu desenvolvemento dirixida a analizar a súa relación 

coa mellora de aptitudes e competencias vinculadas á empregabilidade dos mozos 

participantes, así como na entrevista grupal a mozos e mozas implicados. 

Os Programas enmárcanse na estratexia específica que ten Galicia dirixida á 

xuventude. Así, no Plan de Xuventude de Galicia 2010-2013 aparecen recollidos como 

medidas, os programas Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil, e xa no de 2014-2016 

(Horizonte 2020, Xuventude 2016) inclúese o de Galeuropa e tamén se recolle a 

modalidade “Iniciativa Xove na Universidade”. Ademais, debe constatarse o emprego 

das recomendacións específicas da Unión Europea establecidas no seu Libro Branco 

sobre a Xuventude (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001a), vitais na 

delimitación das características sobre as que se deseñan ditos programas. 

O Programa Galeuropa 

O Programa Galeuropa xorde nun contexto no que a mobilidade da xuventude se 

converte nun dos seus principais activos de cara a desenvolver competencias que lles 

axuden a fomentar a súa empregabilidade. Así, ve a luz nun momento no que xa desde 

outras institucións se fomenta a mobilidade, especialmente, entre os países membros da 

Unión Europea. Neste senso, cabe destacar o caso do Programa Leonardo da Vinci
24

,

dentro do Programa de Aprendizaxe Permanente da UE, que desenvolve, entre as súas 

iniciativas, estancias en empresas ou centros de formación doutros países. 

Na súa primeira convocatoria (2012) ofertáronse, a través do portal web da 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, 50 prazas, incrementándoas ata as 250 

no 2013 e ás 280 no ano 2014, ampliándose igualmente os destinos posibles en cada 

convocatoria, xa que nos seus comezos tan só se presentaba un listado de 6 países 

(Praga-república Checa, Budapest-Hungría, Varsovia-Polonia, Cork-Irlanda; 

Amsterdam-Holanda e Alemaña), en 2013 incluía aos países da UE, e en 2014 a tódolos 

países do mundo agás, evidentemente, España. 

A duración das estadías foi de 4 semanas na convocatoria do ano 2012, 

duplicándose ata as 8 en 2013 e 2014. O orzamento destinado a este Programa situouse 

24
 http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html
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nos 600.000€ por convocatoria (sen datos de 2012). Concretamente, a contía da axuda 

para aloxamento, manutención e gastos de viaxe e transporte foi de 2.440€ por 

participante na edición de 2013 e xa, na de 2014, o importe da axuda establécese por 

país de realización das prácticas, seguindo o indicado no Programa Leonardo da Vinci, 

ampliando tamén os gastos subvencionables. 

Asemade, foi no ano 2013 cando se comezou a convocar dito programa 

mediante resolución no Diario Oficial de Galicia, polo que a maioría dos datos que se 

presentan correspóndense ás convocatorias de 2013 (Orde do 25 de abril de 2013) e 

2014 (Orde do 20 de febreiro de 2014), xa que no primeiro ano tan só se publicitou 

desde internet, non podendo acceder a moita información clave. 

Obxectivos 

Este Programa, que recolle a filosofía e a esencia do Programa Leonardo da 

Vinci, xorde no ano 2012 coa intención de potenciar a mobilidade da xuventude 

favorecendo o coñecemento da diversidade e riqueza cultural, o que debe contribuir a 

súa formación e posterior inserción laboral, segundo o disposto no artigo 15 da Lei 

6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia (DOG, 20/07/2012).  

Segundo se plasma nas dúas Ordes antes citadas, a súa finalidade é apoiar a 

formación da mocidade galega favorecendo a adquisición de coñecementos, 

competencias e cualificacións que complementen o desenvolvemento persoal e 

profesional, facilitando a mobilidade dos traballadores en Europa e promovendo o 

desenvolvemento e a súa transferencia entre os países participantes aos mesmo tempo 

que perfeccionan as habilidades lingüísticas nun idioma estranxeiro. O que se pretende 

facilitar é a súa empregabilidade, de xeito que poidan constatar unha práctica formativa, 

non remunerada, en empresas do estranxeiro como parte do currículo.  

A este respecto, a técnico responsable do mesmo (T1) afirmaba “ten por 

finalidade establecer unhas prácticas formativas non remuneradas para titulados de FP 

ou Universitarios co fin de que poidan ter unha experiencia laboral no estranxeiro, 

mellorar así as súas posibilidades de emprego cara o futuro, ao mesmo tempo que van 

a mellorar as súas habilidades persoais e para coñecer outras formas de traballar 

noutros países. Van a mellorar, tamén, as súas capacidades lingüísticas…. Bueno, 

mellorar o curriculum e as súas posibilidades de emprego”. 
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Concretamente, os seus obxectivos son: 

- Dotar á comunidade de profesionais con coñecementos non só das habilidades 

propiamente da súa titulación, senón tamén do funcionamento do mundo empresarial 

internacional. 

- Perfeccionar as habilidades lingüísticas dos mozos e mozas beneficiarios nun 

idioma estranxeiro (agás na convocatoria de 2014, onde se amplían os países de destino, 

abranguendo países de fala hispano-portuguesa). 

- Fomentar que os mozos e mozas galegas alcancen e asimilen unha visión a 

nivel persoal e profesional que mellore a súa vida persoal e profesional. 

- Dotar de recursos humanos de calidade ao tecido empresarial galego. 

- Descubrir novas posibilidades para a internacionalización das empresas 

galegas. 

Beneficiarios/as  

Os destinatarios do programa son mozos e mozas galegos empadroados nun 

concello galego, con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, con titulación 

universitaria ou de formación profesional (obtido nos últimos 5 anos) e un grao de 

coñecemento de inglés, italiano, francés e/ou alemán que lle permita desenvolver unha 

práctica laboral axeitada ao seu grao de formación académica (na última convocatoria 

elimínase este requisito para países de fala hispano-portuguesa). 

Pois ben, ao longo das distintas edicións teñen participado “moitos titulados 

universitarios de distintas ramas e logo tamén de FP superior e medio, pero ciclos 

medios e superiores menos que universitarios” (T1). A razón que explica este perfil é a 

xuizo da Técnico entrevistada “porque… están máis informados, ou porque teñen 

menos saídas profesionais…”. Pero quizás deberíamos considerar que na FP aínda non 

está tan instalada a cultura da mobilidade como na universidade, contexto máis 

familiarizado coa mobilidade, sobre todo a partir da experiencia de centos de 

universitarios co Programa Erasmus. De feito, un dos mozos participantes na entrevista 

grupal (EG7) chega a afirmar que a participación neste programa “…foi un pouco como 

para resarcirme do Erasmus que non fixen nunca”. 
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As mulleres superan aos homes nas dúas convocatorias das que temos datos e 

ademais a porcentaxe delas sobre o total increméntase no segundo ano, tal e como 

podemos ver na Figura que segue
25

. 

Figura 4. Sexo dos beneficiarios/as do Programa Galeuropa 

 

Como consecuencia lóxica das mesmas convocatorias, os países de destino 

mudan, ampliándose as posibilidades, aínda que cunha clara preferencia da mocidade 

galega polo Reino Unido ou por países que teñen o inglés como lingua oficial, e, en 

todo caso, do continente europeo, concentrándose un número importante en Portugal, 

como podemos constatar nas Figuras 5 e 6. 

Figura 5. Países de destino (2013) 

 

                                                 
25

 Aínda que o número de prazas ofertadas nas dúas convocatoria foi superior, finalmente en 2013 foron 

250 as mobilidades realizadas, e no seguinte ano situáronse nas 278, xa que se foron sucedendo diversas 

renuncias e novas aceptacións. 
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Figura 6. Países de destino (2014) 

 

Avaliación inicial, continua e final 

En primeiro lugar, os criterios que se empregan para avaliar e seleccionar aos 

candidatos e candidatas son os seguintes: 

- Nivel de coñecemento dun idioma estranxeiro (mínimo A1) ou ben proba 

escrita de nivel de idioma de país de destino. 

- Test motivacional escrito. 

- Entrevista persoal de intercambio de formación e confirmación de itinerario 

profesional. 
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- Non ter sido beneficiario/a noutro programa que oferte prácticas laborais no 

estranxeiro (por exemplo, Leonardo da Vinci). 

- Estar en situación de desemprego foi un aspecto a considerar só na 

convocatoria de 2013. 

- No ano 2014, valórase o ter buscado unha empresa onde realizar as prácticas. 

O mozo ou moza debe ter na empresa un titor/a (convocatoria de 2012) ou un 

representante da mesma que é o responsable das prácticas “Hai un responsable das 

prácticas, xestión que fan eles,…, a busca da empresa, … o que nós lle pedimos é que 

nos acrediten quen é esa persoa por si temos que contactar con ela” (T1). 

Unha vez os beneficiarios resultan aceptados, teñen que cumprir unha serie de 

obrigas, na que se inclúe un seguimento da estadía: 

- Asistir ás reunións de traballo, informativas e formativas previas e posteriores 

ás prácticas. No último ano inclúense reunións xa durante a estadía. A Técnico do 

Programa alude a esta cuestión durante a entrevista “coas persoas seleccionadas, 

fíxéronse unhas sesións informativas, antes da saída, explicando todo o que se van a 

encontrar cando chegan a un país estranxeiro, onde van a facer as prácticas e mais 

todo o procedemento que teñen que seguir. Se lle da apoio e información e… despois ao 

final, tamén se fan reunións… para ver como foi a mobilidade con todos eles”.  

Asimesmo, realízase un seguimiento da formación destes mozos e mozas ao 

longo das 8 semanas: “Si, se realiza seguimento. Ou sexa primeiro porque xa 

constantemente… [por correo electrónico de comunicación constante] e bueno porque 

neste último ano cando iniciaban as prácticas tiñan 5 días para comunicarnos quen era 

o seu titor, quen era na empresa, … os datos da empresa onde ían a facer as prácticas 

…”(T1). 

- Por último, os beneficiarios deben posuír o certificado emitido pola empresa en 

que constará a efectiva realización das prácticas formativas, así como o período no que 

se desenvolveron, o número de horas laborais por semana e as actividades/funcións 

levadas a cabo.  

Curiosamente, ao rematar as prácticas formativas, os mozos e mozas non teñen 

que presentar unha memoria final de actividades ou unha valoración das competencias e 

habilidades desenvolvidas.  
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O Programa Iniciativa Xove 

O Programa Iniciativa Xove é unha aposta, dende o ano 2010, da Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar, como 

medida pioneira a nivel estatal no fomento da participación xuvenil dentro do ámbito da 

Educación Non Formal. Concretamente, dende ese ano, verifícanse cinco ordes de 

convocatoria diferenciadas nas que se establecen as bases que rexen ditas axudas e 

procédese a súa convocatoria (30 de abril de 2010, 30 de decembro de 2010, 31 de 

decembro de 2011, 11 de abril de 2013 e 7 de abril de 2014).  

Mediante este Programa, pódese evidenciar directamente a necesidade reiterada 

dende as Administracións Públicas, de establecer un novo modelo de participación 

xuvenil que implique o desenvolvemento de programas que melloren e faciliten a 

empregabilidade e emprendemento dos mozos e mozas no ámbito da Educación Non 

Formal, como fonte de aprendizaxe permanente (Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado, 2015).  

Neste contexto, o programa ábrese a novos destinatarios sendo estes non só 

asociacións e entidades que traballan cos mozos e mozas, senón tamén grupos informais 

da xuventude. Esta opción está en línea co que xa se plantexaba xa no Informe 2008 

Juventud en España (Funes, 2008) das formas de actuar solidariamente da xuventude: 

máis formas de acción que de organización, máis modos de expresión que de 

pertenencia e máis a través de redes informais de amizade que de vínculos organizativos 

formais. 

Para o seu financiamento establécese unha contía xeral que se foi incrementando 

convocatoria tras convocatoria ata chegar á de 2014: 675.000€ no ano 2010, 695.000€ 

ao ano seguinte, 705.000€ no 2012, 727.900€ no 2013 e, finalmente, de 501.000€ no 

2014. Como podemos observar, o financiamento redúcese en 226.900€ na última das 

convocatorias analizadas.  

Ademais, este financiamento non é igual para todas as provincias da 

Comunidade Autónoma. A partir do ano 2011, o orzamento sepárase por provincias 

correspondéndolle a Pontevedra e A Coruña as maiores cuantías en todas as 

convocatorias (77.000€ ata o ano 2013 e de 40.000€ en 2014). Neste senso, o de 

Ourense e Lugo é, en todas elas, inferior, sendo nos últimos anos a diferenza coas outras 

dúas provincias considerable (71.000€ e 65.000€, respectivamente ata o ano 2013, e de 
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25.000€ as dúas provincias en 2014). En todo caso, cada proxecto poderá ter un 

orzamento total non superior aos 4.000€ (convocatorias 2012, 2013 e 2014 xa que nas 

anteriores o límite estaba en 7.000€). 

Obxectivos 

O Programa Iniciativa Xove desenvólvese co obxecto de fomentar o 

compromiso e impulso da participación xuvenil no seu marco comunitario, favorecendo 

o desenvolvemento de destrezas e aptitudes esenciais para a mellora da empregabilidade 

en tanto que as mesmas son identificadas polas persoas empregadoras como 

indispensables dentro do mercado laboral.  

En xeral, eríxese como un programa pioneiro que potencia o liderado e as 

competencias transversais para a empregabilidade da mocidade, constituíndose como 

unha verdadeira escola de cidadanía activa que permite fortalecer o talento dos mozos e 

mozas mediante o financiamento de proxectos pensados e xestionados por eles mesmos.  

A base deste Programa sitúase na concesión de axudas para a posta en marcha de 

iniciativas xuvenís, entendidas como proxectos liderados pola xuventude, no que os 

mozos sexan os verdadeiros protagonistas, participando activamente na planificación e 

na realización das actividades deseñadas por eles mesmos. O técnico responsable do 

programa (T2) o define a modo de ensaio deste xeito “calquera proxecto, de calquera 

rama de interese do mozo, e que ao mellor se quere dedicar a iso máis adiante, pois 

ensaialo … sen gastar nada, e que iso lle permita aprender para despois cando queira 

montar unha empresa ou cando teña a súa vida profesional, xa teña ese bagaxe previo. 

Entón, basicamente, non importa tanto a materia sobre a que sexa, aínda que hai cinco 

áreas prioritarias, senón que quen faga o traballo e quen aprenda sexa o mozo, …” e 

concreta esas aprendizaxes en “facer un proxecto, xestionar un orzamento, 

responsabilizarse de desenvolvelo, planificalo...”. 

O programa asume como retos estratéxicos a longo prazo os seguintes: potenciar 

a aprendizaxe permanente, promover a mobilidade, aumentar a calidade e a eficiencia, 

educar na equidade e no concepto de cidadanía activa e, desenvolver a innovación e a 

creatividade. E os obxectivos a curto prazo concrétanse en desenvolver e apoiar 

programas de educación non formal entre a mocidade como complemento á súa 

educación regulada (formal) para contribuír á aprendizaxe permanente e a adquisición 

de competencias para a empregabilidade. 
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Para acadar os seus obxectivos, sinálanse unha serie de áreas prioritarias ou 

temáticas que deben desenvolver as iniciativas xuvenís promovidas: 

- Proxectos de tempo libre e lecer educativo (convocatorias 2010, 2011, e 2012). 

- Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á xuventude 

concretar as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade. 

- Proxectos de fomento de actitudes creativas, innovadoras, participativas e de 

liderado da xuventude na súa comunidade e no seu entorno, así como de fomento da 

accesibilidade dos mozos con discapacidade a actividades culturais e de tempo de lecer. 

- Proxectos que permitan a participación en experiencias de educación non 

formal en distintos campos (convocatorias 2013, e 2014). 

- Proxectos relacionados coa creación de espazos para a comunicación e coas 

novas tecnoloxías. 

- Proxectos que fomenten a participación e a dinamización das mulleres mozas 

galegas para que colaboren activamente na toma de decisións, na xestión e na execución 

dende o asociacionismo ou dende grupos informais (convocatorias 2013, e 2014). 

Beneficiarios/as 

Os beneficiarios do Programa Iniciativa Xove responden a dous perfís 

diferenciados: por un lado, Grupos informais; e por outro, Asociacións xuvenís, 

entidades sen interese de lucro que prestan servizos á mocidade, e as súas respectivas 

federacións. As idades dos mozos participantes deben estar entre 18 e 29 anos, 

ampliándose a 30 anos (2013 e 2014). En todo caso, a partir da convocatoria de 2013 

especifícase que as persoas solicitantes deberán ser residentes en Galicia e na de 2014 

que deberán estar empadroados na Comunidade. 

Nos últimos anos tense producido un notable incremento, tal e como afirma o 

técnico responsable, do número de solicitudes dende os Grupos Informais, conformados 

basicamente por universitarios. Trátase, en este caso, de “persoas que están a punto de 

acabar e que, pois, ao mellor queren montar, por exemplo unha produtora, están 

facendo unha web serie e tal... é xente que está empezando un pouco a buscarse a vida, 

que está acabando a universidade…”. 

 



56 

 

 

Táboa 12. Solicitudes e concesións de proxectos en Iniciativa Xove 

Solicitadas  2010 2011 2012 2013 2014 

 Asociacións 66 100 87 58 65 

Grupos 

Informais 

102 132 139 97 152 

 Total 168 232 226 155 217 

Concedidas       

 Asociacións 50 45 36 33 26 

 Grupos 

Informais 

58 79 55 55 74 

 Total 108 124 91 88 100 

a) Asociacións xuvenís, entidades sen interese de lucro que prestan servizos á 

mocidade, e as súas respectivas federacións. 

As asociacións xuvenís e entidades que lles prestan servizos á xuventude 

deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral 

de Xuventude e Voluntariado. 

Se partimos dunha análise pormenorizada da concesión das axudas, atopámonos 

con que distintas entidades e asociacións xuvenís participaron neste Programa dun xeito 

continuado, aínda que son só tres, e todas da provincia da Coruña, as que o conseguiron 

nas distintas convocatorias. Tamén podemos evidenciar como, efectivamente, A Coruña 

é a provincia que recibe máis subvencións, seguida de Pontevedra e, por último, 

Ourense e Lugo (ver Anexo 12). 

b) Grupos informais  

Trátase de “agrupacións institucionais de mozos e mozas que desexen realizar 

unha iniciativa xuvenil e que reúnen os criterios establecidos”. Deben estar compostos 

por un mínimo de 5 persoas segundo as convocatorias de 2010 e 2011, establecéndose 

nas posteriores un máximo de 10 e xa de 14 en 2014. 

No ano 2010, apróbase a concesión de axudas para 58 grupos informais, dos que 

28 son da provincia da Coruña, 18 de Pontevedra, 4 de Ourense e 8 de Lugo. Os 

responsables destes grupos son case a partes iguais mozos (51,72%) e mozas (48,28%). 

Tamén destacamos, neste senso, como os proxectos se desenvolveron, maioritariamente, 

en localidades medias e pequenas (ver Anexo 13).  

Xa no ano seguinte, apróbanse 79 proxectos de grupos informais, dos que 47 son 

da Coruña, 19 de Pontevedra, 7 de Ourense e 6 de Lugo. Este dato indica un notable 
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incremento respecto da edición anterior. O 65,82% deles foron liderados por homes 

fronte ao 34,18% dos liderados por mozas (ver Anexo 14). 

Na convocatoria de 2012 (ver Anexo 15) concedéronse subvencións a 55 grupos 

informais, 30 deles capitaneados por mulleres e 25 por homes das provincias da Coruña 

(56,37%), Pontevedra (34,54%), Lugo, (5,45%) e Ourense (3,64%). 

Con respecto ás subvencións concedidas aos grupos informais en 2013 (ver 

Anexo 16), podemos afirmar que foron apoiados o mesmo número de proxectos que na 

edición anterior e, maioritariamente, das provincias da Coruña e Pontevedra (54,54% e 

32,73%, respectivamente), estando as de Ourense (10,91%) e Lugo (1,82%) 

escasamente representadas. Equilibrase o número de proxectos liderados por mozos (29) 

e por mozas (26). Xa na última convocatoria o número de proxectos presentados e 

concedidos a grupos informais subeu de forma importante pero coa tendencia da 

convocatoria anterior (ver Anexo 17). O 43,24% dos proxectos foron liderados por 

mulleres e o 56,76% restante por mozos. 

Facendo unha correspondencia das áreas de atención prioritarias coas temáticas 

dos proxectos destacamos aqueles que encadramos nos de tempo libre e lecer educativo, 

seguidos dos de fomento de actitudes creativas, emprendedoras, innovadoras e 

participativas da mocidade na súa comunidade e contorno, así como de fomento da 

accesibilidade de mozos e mozas con discapacidade a actividades culturais e de lecer; e 

en último lugar, aqueles relacionados coa creación de espazos para a comunicación e as 

novas tecnoloxías. Nos anos 2013 e 2014 observamos que destacan os proxectos que 

permiten a participación en experiencias de educación non formal en distintos campos, 

que son os máis numerosos; os proxectos de actitudes creativas, innovadoras, 

participativas e de liderado da xuventude na súa comunidade e no seu contorno, así 

como de fomento da accesibilidade de mozos e mozas con discapacidade a actividades 

culturais e de tempo de lecer, sitúanse en segundo lugar; e xa a unha certa distancia 

están os proxectos de Iniciativa Xove Emprendedora, os relacionados coa creación de 

espazos para a comunicación e as novas tecnoloxías, e os proxectos que fomentan a 

participación e a dinamización das mulleres novas galegas para que colaboren 

activamente na toma de decisións, xestión e execución desde o asociacionismo ou desde 

os grupos informais. 
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Avaliación inicial, continua e final 

Por unha banda, existen uns criterios de avaliación inicial axustados para cada 

proxecto que é susceptible de recibir as axudas. Neste senso, en canto aos aspectos 

avaliables de cada un, recóllense: 

- Adecuación ás áreas de atención prioritarias. 

- Persoas destinatarias do Proxecto, valorándose positivamente que as 

actividades estean dirixidas a persoas con idades comprendidas entre os 12 e os 

35 anos (convocatorias de 2013 e 2014). 

- Calidade do proxecto e metodoloxía proposta: calidade do deseño, contido e 

programa de actividades, creatividade e innovación, metodoloxía e indicadores 

obxectivables para a avaliación de resultados e grao de implicación activa dos 

participantes no proxecto e impacto na poboación destinataria. 

- Grao de difusión e visibilidade das actividades do proxecto. 

- Emprego da lingua galega na realización das actividades, nos materiais e nos 

canles de difusión empregados. 

Por outra banda, temos que salientar que no Programa Iniciativa Xove faise un 

seguimento dos proxectos, visitando a algúns deles, ben por persoal da mesma 

Dirección Xeral ou ben polos dinamizadores xuvenís: “... eu vou a algúns, vai o 

Director Xeral... hai un equipo de dinamización, unha rede de dinamización xuvenil. 

Non é unha inspección, pero si van a ver e nos din como está indo o proxecto” (T2). 

Finalmente, os participantes en cada proxecto subvencionado deben presentar, 

entre outras, unha memoria final das actividades realizadas, algo que pouco a pouco se 

vai mellorando “nos últimos anos as memorias xustificativas son mellores porque lles 

esiximos cada vez máis, quero dicir, nós podemos visitar os proxectos pero non 

podemos visitalos todos. Entón poñen nun papel o que fixeron,... Así, empezamos a por 

na Orde que nos teñen que mandar a memoria, fotos,... que o tiñan que publicar en 

internet,... e empezamos a ter material”. Aínda así, os mozos e mozas implicados neste 

programa comentan na entrevista grupal que teñen a impresión de que dende a 

administración se lle da moita máis importancia á memoria económica que realmente á 

memoria de actividades realizadas. 
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O Programa Voluntariado Xuvenil 

Voluntariado Xuvenil é un programa que se ven desenvolvendo dende o ano 

2011, inspirado no Servizo de Voluntariado Europeo do Programa Xuventude en 

Acción, como resposta á necesidade de fomentar na xuventude unha actitude de 

compromiso cívico e social, impulsando a súa participación activa na sociedade da que 

forman parte.  

Este programa evidencia o interese da Administración por promover iniciativas 

de educación non formal que teñan un impacto positivo en diversas competencias da 

xuventude tales como o liderado, o emprendemento, o compromiso social, ou a empatía, 

que actúen como intermediarias á hora de mellorar a súa empregabilidade nunha 

sociedade do coñecemento que busca consolidar os valores democráticos e cívicos na 

súa sociedade civil. 

E un programa cun orzamento específico para as entidades de acción voluntaria 

(o maior) e para as entidades locais. O orzamento foise incrementando nas distintas 

edicións e só no ano 2012 a tendencia invértese, de tal xeito que son as entidades locais 

as que reciben unha maior contía. 

Táboa 13. Orzamento de entidades no Programa Voluntariado Xuvenil 

Entidades locais Entidades de acción voluntaria Total 

2011 33.850 54.786,67 88.636,67 

2012 139.850 70.000 139.850 

2013 163.808 212.000 163.808 

2014 170.500 270.000 440.000 

Total 508.008 606.786,67 1.114.794,67 

Xustamente, son conceptos subvencionables os custos orixinados pola 

participación dos mozos e mozas nos proxectos de acción voluntaria, aboándose á 

cantidade de 10€ por día e voluntario, dos que unha parte (8€ ata que na convocatoria de 

2013 pasa a 6€) son entregados pola entidade ás persoas voluntarias para cubrir os seus 

gastos de desprazamento e manutención, e outra (2€ ata que na convocatoria de 2013 

pasa a 4€) é para os gastos correntes, de seguros de accidente e de responsabilidade civil 

da entidade. Para xerar o dereito a esta cantidade, as persoas debían acreditar a súa 

colaboración voluntaria durante unha xornada de 6 horas diarias como mínimo (a partir 

da convocatoria de 2012). Así na Orde de 2011 non se subvencionaron máis de tres 

voluntarios por proxecto, ampliándose a 8 na de 2012 e ata 16 na de 2013
26

.

26
 Nesta convocatoria as axudas poden ser solicitadas por máis dunha entidade local conxuntamente. 
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Obxectivos 

O Programa pretende incorporar ás entidades de acción voluntaria e aos 

concellos e entidades locais a mozas/os galegas/os para a súa colaboración como 

voluntarias/os na realización dos proxectos de voluntariado que se presenten ás 

convocatorias de dito programa. Segundo unha das Técnicas do Programa (T3) “Os 

obxectivos son incorporar a mozos de entre 16 e 30 anos como voluntarios ás entidades 

de acción voluntaria sexan privadas ou públicas, entidades locais e... como en cada 

convocatoria non se poden repetir os voluntarios, é un pouco intentar sensibilizalos no 

mundo do voluntariado e que queden enganchados... que queden incorporados xa 

nunha entidade”. 

Os proxectos de acción voluntaria subvencionables son presentados por 

entidades de acción voluntaria e entidades locais, sempre que dita acción voluntaria se 

desenvolva por mozos e mozas de idades comprendidas entre os 18 e 30 anos (a partires 

de 16 con consentimento dos pais nas dúas últimas convocatorias) e se realicen no 

ámbito territorial da nosa Comunidade Autónoma.  

Xustamente, este Programa ten un perfil, segundo as Técnicas entrevistadas, 

máis heteroxéneo, aínda que dende a Dirección Xeral o contacto non o teñen co 

voluntario directamente senón coa entidade. 

Beneficiarios/as 

Así pois, os beneficiarios deste Programa son as entidades de acción voluntaria e 

entidades locais que realicen proxectos de voluntariado enmarcados no programa 

Servizo de Voluntariado Xuvenil. En todo caso, deben cumprir cunha serie de 

requisitos: 

- Que as entidades de acción voluntaria e as entidades locais estean legalmente 

constituídas e inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia. 

- Ter sede permanente ou domicilio social en Galicia e desenvolver os 

programas subvencionables en Galicia a través de voluntarios/as. 

- Ter debidamente contratados todos os seguros de responsabilidade civil e de 

accidentes de todas as persoas voluntarias. 

- As persoas voluntarias que colaboren nos proxectos non poden ser as mesmas 

que concorresen en convocatorias anteriores. 
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Establécense en cada convocatoria, distintas áreas prioritarias de traballo, non 

excluíntes, dentro das que enmarcar os proxectos:  

- Actividades relacionadas co Camiño de Santiago. 

- Actividades de recuperación da cultura/arte/tradicións populares galegas. 

- Actividades con colectivos en situación de risco. 

- Actividades xuvenís. 

- Actividades ambientais. 

- Actividades relacionadas coa igualdade de xénero. 

- Actividades relacionadas co Ano Europeo do Voluntariado (só en 2011). 

- Actividades relacionadas co Ano Europeo do Envellecemento Activo e da 

Solidariedade Interxeracional 2012 (só en 2012). 

Os proxectos de acción voluntaria subvencionables deberán ter unha duración 

comprendida entre 15 e 60 días.  

Ao longo destes anos aumentou o número de entidades de acción voluntaria que 

recibiron subvención por parte deste programa, pasando dende as 29 do ano 2011 ás 68 

de 2014. Volven a ser as entidades da provincia da Coruña as máis representadas, 

observando así mesmo que a de Lugo non recibe ningunha axuda na conovocatoria de 

2012. 

Figura 7. Número de Entidades de acción voluntaria por provincias 

 

Tamén nese mesmo ano, podemos constatar, en canto ás entidades locais, como 

as provincias de Lugo e Ourense reciben un número de axudas superior á convocatoria 
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anterior, tendencia que se manten nas seguintes, debido a que neste ano se promoven os 

plans Impulsa Lugo e Impulsa Ourense, coa intención de promover o desenvolvemento 

deste tipo de iniciativas en ditas provincias. 

Figura 8. Número de Entidades locais por provincias 

 

Na convocatoria de 2013, ademais de corroborarse a tendencia da provincia da 

Coruña de situarse como a máis beneficiada e a de Lugo como a menos, obsérvase 

como o número total de entidades subvencionadas tamén se incrementa 

considerablemente, xa que nos atopamos con 46 entidades locais, fronte ás 21 da 

primeira edición.  

Podemos comprobar como son poucas as entidades que conseguen a subvención 

durante as catro convocatorias (6 en total), sendo Ourense a provincia máis beneficiada 

no cómputo global entre entidades locais e entidades de acción voluntaria. O feito de ser 

poucas as entidades que conseguen a axuda durante as catro edicións débese a escasa 

influenza da primeira convocatoria con respecto ás últimas (ver Anexo 18). 

De novo, non son numerosas as entidades que conseguiron a subvención en tres 

convocatorias. Neste caso, é claro o liderado da provincia da Coruña en entidades de 

acción voluntaria. Cabe destacar tamén á de Ourense, onde 7 entidades locais logran a 

axuda durante 3 anos, mentres que ningunha entidade de acción voluntaria o consegue. 

Obsérvase, como é lóxico, un incremento do número de entidades con axuda 

durante dous anos. Así mesmo, a maioría das entidades conseguen entrar no Programa 

nas dúas últimas convocatorias (2013 e 2014), pois son nas que máis subvencións se 

outorgaron. 
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Respecto das áreas prioritarias podemos dicir que a maior porcentaxe de 

proxectos se sitúa nas de colectivos de risco de exclusión, e de xuventude. 

Táboa 14. Proxectos por áreas prioritarias (%) 

Áreas 2011 2012 2013 2014 

Camiño de Santiago 7.7 8.08 16 16 

Colectivos de risco 34.6 18.18 45 47 

Cultura/arte/tradición popular 3.5 20.20 20 21 

Ano Europeo Voluntariado 2011 9.6 -- -- -- 

Medio Ambiente 15.4 14.14 23 27 

Xuventude 19.2 30.30 34 40 

Ano Europeo Envellecemento Activo 

2012 
-- 8.08 -- -- 

Igualdade -- 1.01 11 14 

Avaliación inicial, continua e final 

Ao rematar o Programa, por un lado, a entidade/concello presenta unha memoria 

final das actividades realizadas, e o voluntario/a recibe o diploma de Educación non 

Formal, pero a través da entidade na que estivo a colaborar, “Só pedimos nome, 

apelidos e DNI, para ter nunha base de datos, e comprobar que non se repiten…, 

despois facemos os certificados de educación non formal que enviamos á entidade, e 

esta reparteos entre os voluntarios e logo ten que confirmarnos que foron entregados” 

(T3), pero non realiza memoria algunha. 

Dende a Dirección Xeral non se realiza ningún seguimento da formación dos 

voluntarios que participan no programa porque esta é competencia da mesma entidade. 

Recomendacións 

 

- Sistematizar a avaliación de seguimento e final no caso do Programa Galeuropa. Esta 

avaliación pode activarse con procedementos sinxelos que o mozo ou moza poida cubrir 

vía online. 

- Do mesmo xeito, debería incluirse na avaliación final dos programas Galeuropa e 

Iniciativa Xove unha escala de autoavaliación de competencias que podería ser posible 

cumplimentar vía online.  

- Sería oportuno incluír nas vindeiras convocatorias entre a documentación que se debe 

entregar, ao menos nos programas de Iniciativa Xove e Galeuropa, que os participantes 

elaboraran unha memoria final de actividades ou portfolio.  

- Debe mellorarse a vinculación dos participantes co programa de Voluntariado 

Xuvenil, de tal xeito que identifiquen a súa labor nos obxectivos de tal programa. 
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- Sería aconsellable que a Dirección Xeral activara na súa páxina web un banco que 

recollera os proxectos subvencionados e que funcionaría a modo de banco de boas 

prácticas coa xuventude, o que permitiría coñecer en que se está a traballar e 

mancomunar esforzos. 

- Deben revisarse os prazos de notificación das axudas e de execución dos proxectos, de 

xeito que se favoreza un mellor desenvolvemento de cada acción. 

 



4. GALEUROPA, INICIATIVA XOVE E

VOLUNTARIADO XUVENIL: AVALIACIÓN 

DE RESULTADOS 
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4. GALEUROPA, INICIATIVA XOVE E VOLUNTARIADO XUVENIL:

AVALIACIÓN DE RESULTADOS 

Para respostar ás distintas preguntas de investigación vamos a centrarnos en 

analizar os datos da enquisa que pasamos aos mozos e mozas participantes nos tres 

programas, así como nas entrevistas aos técnicos responsables dos mesmos, na enquisa 

aos responsables das organizacións e de xuventude/voluntariado da administración 

local, na enquisa a mozos e mozas que non se implican neste tipo de iniciativas, no 

grupo de discusión con orientadoras, na entrevista a empregadores e na entrevista grupal 

cos mozos beneficiarios dos mesmos programas. 

Enquisa aos mozos e mozas participantes nos programas de Galeuropa, Iniciativa 

Xove e Voluntariado Xuvenil 

Partimos, en primeiro lugar dos datos da enquisa aos mozos e mozas sobre os 

programas de educación non formal e a empregabilidade da xuventude. Estes datos 

serán triangulados coa información extraída das entrevistas aos técnicos responsables 

dos programas da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e cos da entrevista 

grupal aos mesmos mozos e mozas implicados nos programas. 

Mostra 

Para a avaliación destes programas contouse, como xa vimos, cunha mostra de 

participantes. Aínda que para a selección da mesma contactouse cos participantes vía 

electrónica, no caso do programa Galeuropa e Voluntariado Xuvenil fíxose de maneira 

directa, mentres que en Iniciativa Xove utilizamos como mediadores aos responsables 

do programa que facían chegar o correo electrónico aos mozos e mozas implicados. 

A partir dun contacto masivo cos participantes recolleuse información daqueles 

que voluntariamente encheron o cuestionario preparado a través do servidor online 

“Survey Monkey” e que puideron facelo dende calquera punto con conexión a internet. 

A taxa de resposta do cuestionario foi variable en cada un dos casos. O maior 

número de participantes iniciais na mostra foi do programa Galeuropa, con 201 persoas 

que cubriron o cuestionario. O programa Voluntariado Xuvenil contou con 156 e o de 

Iniciativa Xove foi o que menos taxa de resposta acolleu, con 90 cuestionarios.  

Non entanto, unha exploración inicial dos datos desvelou unha importante taxa de 

abandono do cuestionario no momento de cubrilo, o que prexudica aos datos extraidos. 
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Debido á amplitude da mostra resultante de eliminar eses participantes, así como a 

distorsión que produce nos procesos estatísticos e resultados a obter, decidiuse eliminar 

aqueles cuestionarios nos que non estaban completas as escalas de resposta sobre 

empregabilidade e mellora de capacidades, que son, xustamente, as que reúnen o maior 

número de ítems. Polo tanto, o número definitivo de suxeitos diminuíu dende a recolla 

inicial. A Táboa 15 indica o número inicial e final de participantes para cada programa. 

Táboa 15. Mostra de participantes 

Número 

inicial 

Número 

definitivo 

Galeuropa 201 194 

Voluntariado Xuvenil 156 139 

Iniciativa Xove 90 66 

Total 447 399 

A mostra definitiva de 399, a utilizada para a avaliación dos programas, é unha 

mostra representativa e estatisticamente axeitada para os procedementos de avaliación a 

desenvolver.  

Na Táboa 16 preséntase a distribución dos participantes da mostra, estratificada en 

termos de xénero, grupos de idade e o programa no que participaron. 

Táboa 16. Distribución da mostra de participantes 

Programa Xénero Total 

Home Muller 

Galeuropa 
Idade 

≤23 0 2 2 

24-26 19 45 64 

≥27 53 73 126 

Total 72 120 192 

Iniciativa Xove 
Idade 

 ≤23 3 8 11 

24-26 6 5 11 

≥27 23 21 44 

Total 32 34 66 

Voluntariado Xuvenil 
Idade 

≤23 11 29 40 

24-26 13 33 46 

 ≥27 8 45 53 

Total 32 107 139 

Total 
Idade 

≤23 14 39 53 

 24-26 38 83 121 

≥27 84 139 223 

Total 136 261 399 

Pódese comprobar que a mostra, tanto na súa definición final como na súa 

estratificación por programas, cumpre algúns criterios comúns. En canto ao xénero, 

todos os programas presentan maior participación de mulleres que de homes, aínda que 

esta diferenza é case inexistente no programa Iniciativa Xove. No caso dos outros dous, 
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as diferenzas son amplas e especialmente no programa de Voluntariado Xuvenil, onde a 

presenza de mulleres triplica á de homes.  

No que corresponde á idade, comprobamos que os que menos participaron foron 

os menores de 23 anos, dos que no caso do programa Galeuropa os dous únicos 

participantes de tal franxa de idade son mulleres. A baixa participación deste grupo de 

idade é explicable pola natureza dos programas e, concretamente, polo perfil dos seus 

beneficiarios, e, sobre todo, no caso do Galeuropa, pola dificultade e menor perspectiva 

de acceder a este programa. Así, o grupo de idade de maior participación nos programas 

é o dos que superan os 27, salvo no programa Voluntariado Xuvenil onde os 

participantes se sitúan por debaixo desa franxa. 

En todo caso, o que debemos advertir é que no cuestionario lles preguntamos pola 

súa data de nacemento, o que nos permitíu calcular a idade no momento de cubrir o 

cuestionario (2015), pero non temos a idade do mozo ou moza no momento de 

participar, cando as convocatorias remóntanse nalgún caso a 2010.  

Resultados 

a) O programa

En primeiro lugar, presentaremos unha descrición dos programas nos que 

participaron os suxeitos, tendo en conta as características de cada un deles e as distintas 

convocatorias. Así, a Táboa 17 amosa as convocatorias e a porcentaxe de participación, 

distribuído por programas. 

Táboa 17. Convocatoria na que participou (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 NS/NC 

Galeuropa -- -- -- 48,4 54,1 -- 

Iniciativa Xove 5,1 6,0 16,0 29,9 37,2 0,7 

Voluntariado 

Xuvenil
27

 
- 5,1 18,9 30,5 40,7 6,8 

Total 3,5 3,5 10,2 36,5 43,8 2,5 

Como é natural, a maior parte dos participantes son da última convocatoria 

analizada (2014). Este efecto é moi natural tendo en conta aspectos como o medio de 

contacto, que pode provocar que moitos dos participantes de anteriores convocatorias 

non poidan ter sido contactados con eficacia, e o efecto de recencia, que convida a ser 

27
 A primeira convocatoria analizada do Programa de Voluntariado Xuvenil é a de 2011, mentres que no 

caso de Galeuropa é a de 2013. 
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máis partícipes aos que viviron a experiencia de maneira máis recente. Tamén debemos 

salientar neste punto a porcentaxe de mozos do programa de Voluntariado Xuvenil que 

non son quen de situar a convocatoria. 

Resulta de interese, igualmente, coñecer como foi a participación no programa. 

Concretamente, en Galeuropa preguntouse polo país onde se desenvolveron as prácticas 

formativas, e nos programas de Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil formuláronse as 

distintas opcións de participación en función da entidade ou modalidade. 

Táboa 18. País de desenvolvemento das prácticas formativas no Programa Galeuropa 

País Núm. Participantes 

Albania 1 

EEUU 1 

Finlandia 3 

Francia 7 

Grecia 2 

India 1 

Italia 7 

Letonia 1 

Luxemburgo 1 

Malta 7 

México 1 

Alemaña 15 

Países Baixos 12 

Polonia 3 

Portugal 36 

Rep. Checa 6 

Suecia 2 

Suíza 1 

Reino Unido 65 

Austria 2 

Bélxica 2 

Bolivia 1 

Brasil 2 

Chile 2 

Croacia 1 

Dinamarca 12 

Podemos observar como houbo participantes en practicamente todos os países da 

Unión Europea, lugar de tendencia absoluta como destino, aínda que tamén se contou 

con participantes nalgúns países de Latinoamérica, EEUU e a India. Esta presenza dá ao 

programa Galeuropa unha dimensión internacional de gran importancia, pola 

posibilidade que ofrece aos mozos e mozas de distribuírse por todo o mundo e ter unha 

experiencia formativa-laboral en contextos culturalmente diversos.  

A maior presenza de participantes se concentrou con claridade no Reino Unido e, 

posteriormente, en Portugal. Alemaña, Dinamarca e Países Baixos conforman un 

terceiro nivel de presenza, ao que seguen Francia, Italia, Malta e a República Checa.  
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Concretamente, os beneficiarios/as fixeron as prácticas formativas en distintos 

sectores empresariais. Dentro de toda a variabilidade, amósanse catro áreas prioritarias 

onde se desenvolveron as prácticas (37,6%). 

Táboa 19. Sector da empresa onde se realizaron as prácticas no Programa Galeuropa 

Tipo de actividade % de participantes 

Actividades profesionais, científicas e 

técnicas 
14,4 

Educación 12,4 

Construción 6,2 

Información e comunicacións 4,6 

O sector de actividades profesionais, científicas e técnicas foi a de maior 

participación, seguido do de educación. A maiores dos indicados, os sectores son 

diversos e moi diferenciados, co que a distribución de áreas de traballo está moi 

atomizada, existindo relación con todas as posibles áreas temáticas e organizativas.  

Táboa 20. Modalidade de participación no Programa Iniciativa Xove 

Modalidade % de participantes 

Grupo informal 48,3 

Entidade prestadora de servizos á xuventude 40,1 

Asociación xuvenil 20,4 

Federación -- 

NS/NC -- 

Os participantes no programa Iniciativa Xove concentráronse en tres tipos de 

modalidades distintas, sendo os “grupos informais” e as “entidades prestadoras de 

servizos á xuventude” os que contan cunha maior presenza de mozos e mozas (un 

acumulado de 88,4% entre as dúas), quedando as asociacións xuvenís no 20,4%. 

Táboa 21. Modalidade de participación no Programa Voluntariado Xuvenil 

Tipo de organización % de participantes 

Entidades de acción voluntaria 41,2 

Entidades locais 34,3 

Agrupacións municipais 21,0 

NS/NC 6,1 

No caso do programa Voluntariado Xuvenil dáse unha distribución de 

participantes semellante ao programa Iniciativa Xove, en termos porcentuais. Dúas 

modalidades, as Entidades de acción voluntaria e as Entidades locais, acolleron á 

meirande parte dos participantes (75,5% entre as dúas; 3 de cada 4), sendo as 

agrupacións municipais as que menos mozos e mozas recolleron. Destaca que un 6,1% 
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dos participantes non lembraban en que tipo de organización desenvolveron o seu 

programa de Voluntariado.  

Ambos programas contaban con áreas temáticas específicas nas que os 

participantes desenvolvían as súas actividades.  

Táboa 22. Tipo de actividade desenvolvida no Programa Voluntariado Xuvenil 

Tipo de actividade % de participantes 

Relacionadas co Camiño de Santiago 10,6 

Recuperación da cultura/arte/tradicións populares galegas 8,5 

Con colectivos en situación de risco 25,0 

Xuvenís 30,3 

Ambientais 12,2 

Relacionadas co Ano Europeo do Voluntariado 1,6 

Relacionadas co Ano Europeo do Envellecemento Activo e 

da Solidariedade Interxeneracional 2012 
5,3 

Relacionadas coa igualdade de xénero 4,8 

NS/NC 1,6 

As actividades que maior demanda tiveron no programa de Voluntariado Xuvenil 

foron as relacionadas con temáticas xuvenís e as que implicaban a colectivos en 

situación de risco. Estas dúas actividades implicaron a máis da metade dos participantes 

do programa (55,3%). Outro tipo de actividades non tiveron tan boa acollida, como as 

relacionadas co Ano Europeo do Voluntariado, probablemente porque as necesidades 

non eran tan grandes como no caso das anteriormente mencionadas, e tamén por tratarse 

de actividades puntuais dun ano concreto. Chama a atención que so o 4,8% se implicara 

en actividades relacionadas coa igualdade de xénero. 

Táboa 23. Tipo de actividade desenvolvida no Programa Iniciativa Xove 

Tipo de actividade % de participantes 

Iniciativa Xove emprendedora 16,0 

Fomento de actitudes creativas, 

innovadoras, participativas e de 

liderado 

29,6 

Fomento da accesibilidade das persoas 

con discapacidade e actividades 

culturais e de tempo libre 

35,8 

Creación de espazos para a 

comunicación e coas tecnoloxías 
9,9 

Fomento da participación e a 3,7 
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dinamización da muller 

NS/NC 4,9 

No tipo de actividades desenvolvidas polos participantes do programa Iniciativa 

Xove predominan dúas en concreto, aquelas orientadas a accesibilidade de persoas con 

discapacidade e as centradas no fomento de actitudes creativas e directivas. Os dous 

eixos diferenciados acolleron á maioría de participantes (45,6%), aínda que tamén a 

Iniciativa Xove emprendedora tivo boa acollida. Os proxectos relacionados coas novas 

tecnoloxías e coa igualdade de xénero tiveron un menor impacto. 

b) Identificación

Ademais dos datos básicos do xénero e idade, os participantes nos tres programas 

amosan un perfil socioeducativo diferenciado.  

Máis do 95% dos mozos e mozas naceron en España, e os que naceron no 

estranxeiro sinalan países de tradición de acollida de inmigración: Italia (1), Suíza (7), 

Reino Unido (1), Venezuela (4), Arxentina (1), Colombia (1) e Alemaña (1). 

Se estratificamos a participación nos programas por provincias, obtemos os datos 

amosados na Táboa 24.  

Táboa 24. Participantes por provincias (%) 

Provincia 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

Programa 

Galeuropa 44,2 8,9 6,8 40,0 

Iniciativa Xove 37,9 7,6 25,8 28,8 

Voluntariado Xuvenil 56,3 4,5 14,3 24,8 

Total 46,12 7,02 12,28 32,08 

O patrón de orixe dos mozos e mozas responde á distribución poboacional de 

Galicia, como era de esperar, pero tamén aos datos de participación por programas, 

sendo a provincia da Coruña a que maior número de participantes aporta e a de Lugo a 

que menos. A distribución se replica na división por programas, coa excepción de que 

en Galeuropa hai máis participantes da provincia de Lugo que de Ourense, aínda que 

por moi pouca diferenza. Neste mesmo programa os datos para as provincias de 

Pontevedra e A Coruña son moi similares, distanciándose, a favor da segunda, nos 

outros dous. 
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Particularizando no máximo nivel de estudos que tiñan acadado os participantes 

destacan os universitarios, que evidencian ser os que maior acceso teñen aos distintos 

programas, e que son protagonistas do desenvolvemento destes. Fundamentalmente, a 

presenza de universitarios sobresae no programa Galeuropa, onde está próximo ao 85%. 

Recordemos que a este programa só se pode acceder coa titulación universitaria ou de 

FP. 

Táboa 25. Máximo nivel de estudos acadado (%) 

ESO 

(ou 

equivalente) 

FP Grao 

Medio 

(ou 

equivalente) 

Bacharelato 

(ou equivalente) 

FP Superior Universitarios 

Galeuropa - 1,0 - 16,3 83,7 

Iniciativa Xove 10,6 6,1 9,1 9,1 65,2 

Voluntariado Xuvenil 8,6 10,8 8,6 15,1 56,8 

Isto é algo que os mesmos mozos resaltan na entrevista grupal. Amosan nas súas 

intervencións como foi cambiando o perfil das persoas implicadas neste tipo de 

programas cara a titulados que buscan no voluntariado experiencias que lle permitan 

mellorar ou incluso abrir opcións para o emprego: 

“O perfil que temos é de xente titulada, cada ano vai aumentando e cada vez 

temos máis titulados universitarios cunha ou dúas carreiras e seguen no limbo, seguen 

buscando alternativas ou non teñen traballo do seu e moitos teñen tempo, con sorte, 

para as súas asociacións e para dedicar ao mundo do voluntariado. Fai anos non era 

así. Eu empecei xa fai 11 anos no mundo do voluntariado e os que estábamos, éramos 

estudantes” (EG2). 

“Estamos falando de asociacións que teñen a xente titulada, moi preparada, que 

unhas veces é por gusto, porque queren facer iso, e outra é que ti tes unha titulación ou 

varias, tes unha preparación, non tes opción de que alguén che de unha oportunidade e 

a través do voluntariado podes estar en movemento, podes estar en contacto con xente, 

quen di que a través do voluntariado non coñezas a alguén que o día de mañá pois pode 

ofrecerche un posto de traballo non?” (EG3). 

Ademais do nivel de estudos dos participantes, recolleuse información sobre os 

estudos acadados polos pais, nais ou titor/a, para coñecer a posible influencia desta 

variable na participación. Os datos, diferenciados para cada figura e distribuídos por 

programas, amósanse nas Táboas seguintes (26, 27, e 28). 

Son mozos e 
mozas 

universitarios 
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Táboa 26. Estudos da nai do participante. Distribución por programas (%) 

 Primarios 

(ou equivalentes) 

Secundarios 

(ou equivalentes) 

Superiores 

(ou equivalentes) 

Sen estudos 

Galeuropa 42,1 23,2 29,5 5,3 

Iniciativa Xove 53,0 15,2 27,3 4,5 

Voluntariado Xuvenil 58,8 16,9 22,1 2,2 

Total 49,7 19,6 26,5 4,1 

Comprobamos que ambos proxenitores amosan un perfil de estudos moi próximo. 

Estamos a ver que practicamente a metade da mostra ten estudos primarios mentres que 

a outra metade acadou os secundarios ou superiores. O que si podemos observar é que 

entre as nais hai máis universitarias. 

Táboa 27. Estudos do pai do participante. Distribución por programas (%) 

 Primarios 

(ou equivalentes) 

Secundarios 

(ou equivalentes) 

Superiores 

(ou equivalentes) 
Sen estudos 

Galeuropa 49,7 19,2 27,5 3,6 

Iniciativa Xove 43,8 23,4 21,9 10,9 

Voluntariado Xuvenil 54,5 22,0 19,7 3,8 

Total 50,4 20,8 23,9 4,9 

Táboa 28. Estudos do titor/a do participante. Distribución por programas (%) 

 Primarios 

(ou equivalentes) 

Secundarios 

(ou equivalentes) 

Superiores 

(ou equivalentes) 
Sen estudos 

Galeuropa 33,3 22,2 22,2 22,2 

Iniciativa Xove 0,0 100,0 0,0 0,0 

Voluntariado Xuvenil 20,0 40,0 40,0 0,0 

Total 26,7 33,3 26,7 13,3 

Centrándonos na situación ocupacional que os suxeitos tiñan antes de participar 

nos programas, reflectimos os datos sobre esta cuestión, tanto no global da mostra como 

na estratificada por programas, na Táboa que segue. No apartado de análise da 

empregabilidade dos programas, preséntase tamén a situación actual dos participantes, 

polo que se poderá establecer a comparación entre os datos. 

 

 

 

Nais e pais 
con estudos 

primarios e 

secundarios 
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Táboa 29. Situación laboral antes de participar no programa (%) 

 Estudante 
Contrato de 

Prácticas 

Traballador/a 

Autónomo 

Traballador/a 

Asalariado 
Desempregado/a Outros 

Galeuropa 22,1 1,7 1,5 4,4 70,4 1,8 

Iniciativa Xove 37,2 3,5 15,1 25,6 18,6 5,8 

Voluntariado 

Xuvenil 
49,1 3,1 1,9 12,6 33,3 0 

Total 34,5 2,6 4,2 11,3 46,1 1,9 

Debido ás idades e á poboación obxectivo á que van dirixidos os programas, unha 

gran parte dos suxeitos estaban estudando antes de participar. No caso concreto de 

Galeuropa hai unha grande proporción de desempregados que podemos explicar en base 

a dous aspectos: dun lado, estar en situación de desemprego era un aspecto a considerar 

na convocatoria de 2013 e, doutro, ter rematados os estudos de Formación Profesional 

ou universitarios é, xustamente, un requisito para poder participar neste programa. En 

función disto, é comprensible que moi poucos figuren en calquera posición do mercado 

laboral activo, ben sexan con contratos de prácticas, ben como traballador/a autónomo 

ou asalariado.  

Dado que algúns suxeitos optaron pola resposta múltiple, podemos coñecer que de 

entre os que eran estudantes, un 4,5% indicaron tamén ter un contrato de prácticas, o 

5,8% eran traballadores autónomos e o 6,6% asalariados. Todos eles eran estudantes de 

nivel universitario (ou xa titulados). Os outros non declararon estar traballando no 

momento de iniciar o programa.  

Entre a porcentaxe dos que declaraban estar a estudar nese momento, destacan os 

que realizaban estudos universitarios, sobre todo en Galeuropa, que aínda que son tamén 

os que máis afirman ter xa titulación universitaria seguen con estudos de mestrado ou 

doutoramento. 

Táboa 30. Estudos que se estaban a realizar ao inicio do Programa (%) 

 
ESO 

(ou 

equivalente) 

FP Grao 

Medio 

(ou 

equivalente) 

Bacharelato 

(ou 

equivalente) 

FP Superior 

(ou 

equivalente) 

Universitarios 

 

Galeuropa - 4,7 - 10,9 84,4 

Iniciativa Xove - 13,6 4,5 13,6 68,2 

Voluntariado Xuvenil 4,3 4,3 11,4 11,4 68,6 

Total  2,6 5,1 5,8 11,5 75,0 

Antes de 
participar 

estaban 

desempregados 
ou estudando 
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Por último, dentro deste apartado, os participantes foron enquisados sobre as súas 

capacidades, nunha escala de autoavaliación de 4 opcións de resposta (1= en total 

desacordo; 2= en desacordo; 3= de acordo; 4= totalmente de acordo). Así, presentáronse 

aos suxeitos unha serie de afirmacións sobre capacidades que distintos estudos, tanto 

nacionais como internacionais, vinculan ao desempeño laboral de maneira directa ou 

indirecta (González e Wagenaar, 2003; ANECA, 2007; ACSUG, 2014). 

Na Táboa 31 podemos ver os resultados das medias e desviacións típicas por cada 

ítem amosados polos participantes, tanto o total como a súa distribución por programas. 

Táboa 31. Escala de Autoavaliación de competencias 

 Galeuropa 
Iniciativa 

Xove 

Voluntariado  

Xuvenil 
Total 

 M DT M DT M DT M DT 

1. Sempre estou disposto/a a asumir 

novas funcións e tarefas 
3,63 ,615 3,30 ,784 3,53 ,569 3,54 ,640 

2. Adáptome con facilidade a outros 

ambientes culturais 
3,69 ,584 3,38 ,739 3,42 ,589 3,54 ,628 

3. Son capaz de liderar grupos e 

motivar a outros para acadar metas 

comúns 

3,16 ,652 3,26 ,829 3,12 ,626 3,16 ,676 

4. Son consciente das miñas 

capacidades e actitudes 
3,42 ,591 3,27 ,755 3,34 ,584 3,37 ,620 

5. Resúltame fácil adoptar unha 

posición diante dun problema 
3,18 ,585 3,09 ,717 3,14 ,528 3,15 ,589 

6. Resúltame doado avaliar e aceptar 

as consecuencias das miñas decisións 
3,30 ,615 3,15 ,662 3,22 ,602 3,25 ,620 

7. Sempre son honesto/a comigo 

mesmo/a e cos demais 
3,39 ,637 3,21 ,691 3,32 ,626 3,34 ,644 

8. Son capaz de identificar e 

controlar as miñas emocións e as dos 

demais 

3,08 ,678 2,91 ,717 2,94 ,683 3,00 ,689 

9. Sempre estou disposto/a a explorar 

novas oportunidades e emprender 

cambios para mellorar as cousas 

3,49 ,714 3,15 ,808 3,38 ,619 3,40 ,708 

10. Son capaz de expoñer as miñas 

ideas e puntos de vista con 

seguridade 

3,10 ,702 3,17 ,776 3,03 ,742 3,09 ,728 

11. Podo comunicarme nunha lingua 

estranxeira 
3,45 ,691 2,86 ,821 2,65 ,815 3,08 ,844 

12. Son capaz de manexar con 

eficacia as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación (TIC) 

 

3,38 ,643 3,11 ,767 3,24 ,536 3,29 ,638 

13. Son capaz de xerar novas ideas 

(solucións, produtos, puntos de 

vista…) 

3,28 ,625 3,26 ,708 3,18 ,528 3,24 ,609 

14. Son capaz de atopar alternativas 

aos obstáculos e dificultades 
3,26 ,609 3,24 ,703 3,22 ,507 3,24 ,592 

15. Son capaz de analizar 

información dende un punto de vista 

crítico 

3,42 ,608 3,17 ,756 3,25 ,553 3,32 ,624 
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16. Son bo/a na xestión do tempo e 

organizando tarefas 
3,17 ,732 2,97 ,764 3,09 ,766 3,11 ,751 

17. Síntome cómodo/a nun ambiente 

internacional 
3,55 ,619 3,06 ,742 2,92 ,733 3,25 ,742 

18. Gústame traballar en equipo 3,53 ,645 3,30 ,784 3,45 ,628 3,46 ,667 

19. Relaciónome facilmente con 

outras persoas 
3,42 ,710 3,33 ,771 3,42 ,636 3,40 ,695 

20. Son capaz de coordinar a un 

grupo de persoas 
3,07 ,709 3,30 ,784 3,16 ,662 3,14 ,709 

Media Escala  3,35 ,417 3,18 ,561 3,20 ,359 3,27 ,432 

Queda claro que os mozos e mozas autoavalíanse moi ben respecto das 

competencias que posúen. Aínda así, os resultados da escala amosan, en termos xerais, 

unhas puntuacións lixeiramente máis elevadas para os participantes no programa 

Galeuropa. Os ítems tenden a puntuar máis entre os mozos e mozas deste programa que 

nos outros dous, cuestión que se observa en todos os casos menos en tres: “Son capaz de 

liderar grupos e motivar a outros para acadar metas común” e “Son capaz de expoñer as 

miñas ideas e puntos de vista con seguridade”, nos que puntúan mellor os de Iniciativa 

Xove; e “Relaciónome facilmente con outras persoas”, no que puntúan igual os de 

Galeuropa que os de Voluntariado Xuvenil.  

Mención específica merecen algunhas diferenzas entre as medias dalgúns ítems 

concretos. Se nos fixamos en “Podo comunicarme nunha lingua estranxeira” e “Síntome 

cómodo/a nun ambiente internacional” vemos que a puntuación dos participantes en 

Galeuropa é sensiblemente maior, dándose as maiores diferenzas de toda escala nestes 

ítems. Isto ten unha obvia relación cos propios obxectivos de cada programa, e indica 

que a selección da participación por parte dos mozos e mozas é axeitada aos 

obxectivos de cada un.  

En xeral, e atendendo as características dos programas, as cinco capacidades máis 

e menos valoradas coinciden en boa medida, aínda que con desigual peso e con algunha 

característica diferenciadora, sobre todo naqueles programas con perfís máis definidos. 

Así, mentres os participantes no Galeuropa afirman poder comunicarse nunha lingua 

estranxeira, está é unha das capacidades que ten a menor media para o resto dos 

programas; os mozos e mozas implicados en Iniciativa Xove son os que máis 

capacidade observan para coordinar a un grupo de persoas, ámbito no que o resto se 

autoavalía como menos competente, e incluso, os de Galeuropa tamén se consideran con 

menos capacidade para liderar grupos e motivar a outros para acadar metas comúns. Os 

Os mozos e 

mozas consideran 

que posúen as 
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rapaces e rapazas de Voluntarido Xuvenil coinciden cos de Galeuropa na súa 

capacidade de adaptarse a outros ambientes culturais, pensemos que unha das áreas de 

traballo prioritarias deste programa son os colectivos en risco de exclusión. A 

capacidade para relacionarse con outras persoas destaca nos programas de Iniciativa e 

Voluntariado, mentres que a disposición para explorar novas oportunidades e emprender 

cambios para mellorar as cousas, é máis propia dos de Voluntariado e Galeuropa. 

Táboa 32. Autoavaliación das competencias por Programa 

 Galeuropa Iniciativa Xove Voluntariado 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
m

á
is

 v
a

lo
ra

d
a

s 

- Sempre estou disposto/a a 

asumir novas funcións e 

tarefas 

- Adáptome con facilidade a 

outros ambientes culturais 

- Gústame traballar en 

equipo 

- Sempre estou disposto/a a 

explorar novas 

oportunidades e emprender 

cambios para mellorar as 

cousas 

- Podo comunicarme nunha 

lingua estranxeira 

- Adáptome con facilidade a 

outros ambientes culturais 

- Relaciónome facilmente 

con outras persoas 

- Sempre estou disposto/a a 

asumir novas funcións e 

tarefas 

- Gústame traballar en 

equipo 

- Son capaz de coordinar a 

un grupo de persoas 

 

- Sempre estou disposto/a a 

asumir novas funcións e 

tarefas 

- Adáptome con facilidade a 

outros ambientes culturais 

- Gústame traballar en equipo 

- Relaciónome facilmente con 

outras persoas 

- Sempre estou disposto/a a 

explorar novas oportunidades 

e emprender cambios para 

mellorar as cousas 

C
o

m
p

et
en

ci
a

ss
 m

en
o

s 
v

a
lo

ra
d

a
s - Son capaz de coordinar a 

un grupo de persoas 

- Son capaz de identificar e 

controlar as miñas emocións 

e as dos demais 

- Son capaz de expoñer as 

miñas ideas e puntos de vista 

con seguridade 

- Son capaz de liderar 

grupos e motivar a outros 

para acadar metas comúns 

- Son bo/a na xestión do 

tempo e organizando tarefas 

- Podo comunicarme nunha 

lingua estranxeira  

- Son capaz de identificar e 

controlar as miñas emocións 

e as dos demais 

- Son bo/a na xestión do 

tempo e organizando tarefas 

- Síntome cómodo/a nun 

ambiente internacional 

- Resúltame fácil adoptar 

unha posición diante dun 

problema 

- Son capaz de identificar e 

controlar as miñas emocións e 

as dos demais 

- Podo comunicarme nunha 

lingua estranxeira  

- Son capaz de expoñer as 

miñas ideas e puntos de vista 

con seguridade 

- Son bo/a na xestión do 

tempo e organizando tarefas 

- Son capaz de coordinar a un 

grupo de persoas 

Segundo os datos amosados podemos concluír: 

 Os mozos e mozas implicados nos distintos programas estaban 

desempregados ou estudando no momento de participar nos programas. 

 Acadaron maioritariamente unha titulación universitaria. 

 Consideran que teñen toda unha serie de competencias (sistémicas, 

interpersoais e instrumentais) que se vinculan ao desempeño laboral, sobre 

todo os participantes en Galeuropa. 
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A valoración das competencias varía segundo o programa do que se trate, 

o que nos indica que a selección da participación por parte dos mozos e

mozas é axeitada aos obxectivos de cada un. 

Claramente, os mozos e mozas implicados no programa Galeuropa 

autoavalínse moito mellor que os demais nas competencias que teñen que 

ver coa internacionalización. 

c) Participación

É fundamental coñecer o nivel de implicación que teñen os mozos e mozas da 

mostra en organizacións e actividades de voluntariado ou xuvenís, co fin de analizar 

mellor o perfil participativo das persoas que estiveron integradas nos programas. 

Así, en primeiro lugar, considerouse de interese pescudar a participación que os 

suxeitos tiveron noutros programas de Xuventude, a maiores daquel que se estaba a 

avaliar. A Táboa 33 ofrece os datos cruzados dos participantes nos diversos programas. 

Táboa 33. Participación noutros programas de Xuventude (%) 

Participaron tamén nalgún momento no programa… 

O
s 

p
a

rt
ic

ip
a

n
te

s 

n
o

 p
ro

g
ra

m
a

…
 

Galeuropa 
Iniciativa 

Xove 

Voluntariado 

Xuvenil 
Outros Ningún 

Galeuropa - 1,0 9,6 11,7 78,1 

Iniciativa Xove 2,7 - 17,7 20,8 63,2 

Voluntariado Xuvenil 0,7 9,7 - 14,9 76,1 

Esta distribución amosa que a participación tende a ser exclusiva nun 

programa en Galeuropa e Voluntariado Xuvenil, aínda que o programa Iniciativa 

Xove semella acoller aos mozos e mozas que máis partícipes son, máis dun 40% 

deles o fai en algún outro programa, de entre os que destaca o 17,7% que o fai en 

Voluntariado Xuvenil. 

Na entrevista grupal podemos ver claramente un exemplo do que reflicten os datos 

estatísticos “Nos comezamos como grupo informal, e formámonos ao final como 

asociación, despois de ver o éxito que tivemos... pensamos que era mellor formar unha 

asociación, continuar mentres poidamos, e o noso obxectivo é na seguinte edición 

participar xa na Rede de Voluntariado Galego...” (EG1). 

Neste mesmo senso, preguntouse pola pertenza ou participación, actual ou pasada, 

a organizacións xuvenís ou entidades de acción voluntaria (contando, si era o caso, coa 

Os mozos e 

mozas de 

Iniciativa Xove 
son os que máis 

participan 

noutros 
programas de 

Xuventude 
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implicada no programa de Iniciativa ou Voluntariado), resultados que se atopan na 

Táboa 34, e por se esta vinculación se deu nos últimos 12 meses. 

Táboa 34. Participación/pertenza en organizacións xuvenís ou de voluntariado (%) 

 
Unha Dúas Máis de dúas Ningunha 

Galeuropa 29,3 15,2 11,5 44,0 

Iniciativa Xove 46,2 12,3 9,2 32,3 

Voluntariado Xuvenil 43,2 23,0 11,5 22,3 

Total 37,0 17,5 11,1 34,4 

Podemos observar como os mozos e mozas de Galeuropa son os que presentan un 

menor perfil de implicación e participación asociativa, e pola contra, os máis activos 

son os de Voluntariado Xuvenil. Ademais, podemos afirmar que esa participación segue 

na actualidade xa que maioritariamente se mantivo nos últimos 12 meses. Teñamos en 

conta que a última das convocatorias examinadas nos tres programas foi a de 2014, 

mentres que o pase do cuestionario se fixo en xullo de 2015, o que claramente indica 

que o efecto de contar coa asociación ou organización implicada xa no mesmo 

programa non afecta aos datos. 

Táboa 35. Participación/pertenza en organizacións xuvenís ou de voluntariado nos últimos 12 meses (%) 

 
Si Non NS/NC 

Galeuropa 63,7 34,5 1,8 

Iniciativa Xove 66,7 31,1 2,2 

Voluntariado Xuvenil 60,6 37,6 1,8 

Total 62,9 35,2 1,9 

En todo caso, a implicación dos mozos e mozas é como participante, sobre todo 

no caso do programa Voluntariado Xuvenil, aínda que de forma xeral son tamén de 

destacar aqueles que son coordinadores de proxectos ou programas. 

Táboa 36. Tipo de participación en organizacións xuvenís ou de voluntariado (%) 

 
Participante 

Coordinador 

de proxectos 
Cargo 

Persoal 

remunerado 

Outros 

Galeuropa 41,8 23,2 19,1 3,6 3,1 

Iniciativa Xove 54,5 18,2 9,1 7,6 4,5 

Voluntariado 

Xuvenil 
67,6 25,2 7,9 12,9 4,3 

Total  52,9 23,1 13,5 7,5 3,8 

Os mozos/as de 
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Afondando máis nesta cuestión, interesámonos por coñecer a posible relación co 

seu traballo futuro, polo que se preguntou se as actividades que realizaba estaban en liña 

con aquilo que ao suxeito lle gustaría desenvolver laboralmente. A escala de resposta foi 

de 5 graos (1= Nada, e 5= Totalmente).  

Táboa 37. Actividades en liña co que ao suxeito lle gustaría desenvolver no futuro 

 Media Desv. Típica 

Galeuropa 3,16 1,153 

Iniciativa Xove 3,84 0,922 

Voluntariado Xuvenil 3,63 0,894 

Total 3,53 1,019 

A media da resposta no global dos programas é de 3,53, cunha desviación típica 

de 1,02. Esta resposta indica que a valoración é claramente positiva, por riba da media 

aritmética das respostas (3) o que amosa que, en termos xerais, a participación dos 

mozos e mozas en actividades xuvenís e de voluntariado está en liña co que nun 

futuro lles gustaría que fose o seu nicho de emprego.  

Se facemos unha diferenciación por programas, Galeuropa é o que presenta unha 

media máis baixa, e tamén unha maior desviación típica. Isto indica que os suxeitos que 

participaron neste programa teñen respostas algo máis baixas pero tamén máis variables, 

o que tende a ser síntoma de respostas máis extremas. A proximidade á media das 

respostas posibles (3) suxire que existe un equilibrio entre aqueles que tenden a valorar 

con certa claridade que a participación se relaciona con aquilo ao que lles gustaría 

dedicarse profesionalmente nun futuro, e os que opinan exactamente o contrario. Nos 

outros casos redúcese a variabilidade, que queda por debaixo de 1, e nótanse 

incrementos na media, o que indica un perfil de respostas máis elevadas e tamén máis 

estables.  

Ademais, e tamén en liña coa empregabilidade, pretendeuse saber se esta 

participación en organizacións foi mencionada polos suxeitos nas súas solicitudes de 

traballo, prácticas ou formación, para coñecer, deste xeito, o nivel de relevancia que 

pode ter na súa empregabilidade. 
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Táboa 38. Mención participación en organizacións nas solicitudes de traballo, prácticas ou formación (%) 

Si, no CV 
Si, na carta de 

presentación 

Si, na entrevista 

ou proba 
Non 

Galeuropa 62,6 15,9 37,4 29,9 

Iniciativa Xove 59,1 15,9 38,6 36,7 

Voluntariado 

Xuvenil 76,9 13,9 34,3 21,3 

Total 46,3 10,3 24,7 18,7 

Claramente, como se desprende dos datos, os mozos e mozas si fan alusión a esta 

implicación en entidades sociais cando solicitaron un traballo, prácticas ou mesmo 

formación, destacando os de Voluntariado Xuvenil e Galeuropa. Fano constar no CV e 

na entrevista. Parece, que a tradición do voluntariado ou mesmo que o programa 

Galeuropa se focalice nas prácticas formativas no estranxeiro, fai que se vinculen máis 

estes programas ao tema da empregabilidade. 

Neste senso, foi moi claro a testemuña de dous dos integrantes da entrevista grupal 

que participan no programa Iniciativa Xove a través dunha asociación: 

“Temos algún compañeiro ou compañeira que pon no currículo que participa 

neste tipo de actividades, que coordina proxectos, e temos un compañeiro que é 

informático e é o encargado de levar a web, os blogs,... que o puxo, e grazas a iso, 

contratárono nunha empresa porque tiña experiencia... non tiña experiencia laboral, 

non estaba contratado, pero contáronllo como experiencia, coma se fose laboral” 

(EG5). 

“… A min pasoume tamén que estaban facéndome unha entrevista de traballo 

para un posto nun concello, un arqueólogo, a técnico de turismo e máis o alcalde. E eu 

si reflectira no currículum que era voluntaria na Asociación e o que facía. 

Concretamente, o alcalde preguntoume sobre o que se facía na Asociación. Ao final, 

acabei traballando no museo …. Refírome ao mellor algo si que ten que ver e si que se 

debe de pór, independentemente da competencia que ti teñas” (EG4). 

Pero tamén son os propios mozos e mozas os que nos axudan a explicar as 

porcentaxes dos que non inclúen tal experiencia á hora de buscar un emprego, e que 

centran na suposta distancia entre aquilo que estudan e a labor que están a desenvolver 

ou mesmo a crenza de que non se vai considerar esa participación, aínda que, como 

veremos máis adiante, as orientadoras dannos outras pistas sobre esta cuestión: 
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“…Ao mellor son xente que ten unha carreira que non ten nada que ver co 

voluntariado que fixo, pensa que...pode desviar un pouco a atención... ou ao mellor 

pensa, sería moi triste, que iso non se valora, ou que ese tempo non ten un valor. O 

problema é, ás veces, como xustificalo” (EG3). 

En definitiva, podemos adiantar unha serie de consideracións respecto da 

participación dos mozos e mozas en actividades xuvenís e de voluntariado. 

 A participación tende a ser exclusiva nun único programa da DXV no caso 

de Galeuropa e Voluntariado Xuvenil, mentres que Iniciativa Xove acolle 

a máis mozos e mozas tamén implicados noutros. 

 Os mozos e mozas de Galeuropa son os que presentan un menor perfil de 

implicación e participación asociativa en xeral, e os máis activos son os de 

Voluntariado Xuvenil. 

 A participación en actividades xuvenís e de voluntariado está en liña co 

que lles gustaría que fose o seu futuro laboral. 

 Resaltan a implicación en entidades sociais cando solicitan un traballo, 

prácticas ou formación, explicitándoo no seu Curriculum Vitae ou na 

entrevista. 

d) Valoración da participación no Programa 

Unha das finalidades dos programas avaliados é desenvolver capacidades e 

competencias nos mozos e mozas galegos que os informes nacionais e internacionais 

vinculan coa empregabilidade e a adaptación ao mercado laboral (ver apartado 1). Neste 

senso, esta avaliación pretende coñecer de primeira man o avance nestas cuestións, 

tratando de entender as potencialidades dos programas e os efectos que producen nos 

mozos e mozas que participan deles. 

Con estes obxectivos, os participantes foron cuestionados para coñecer, dunha 

banda, o nivel de satisfacción acadado pola participación no programa; e doutra, 

analizar o impacto da súa participación na mellora da súas opcións de empregabilidade 

e mesmo sobre as propias capacidades e competencias.  

Para esta parte, empregáronse algunhas preguntas directas e utilizáronse dúas 

escalas de autoavaliación, unha sobre a empregabilidade e outra sobre capacidades e 

competencias onde os suxeitos avaliaron a súa posible mellora. 
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Inicialmente, a avaliación centrouse na satisfacción xeral coa formación adquirida 

no programa, obtendo os resultados que se amosan na Táboa 39. A escala de resposta 

foi de 4 graos (1= Moi insatisfeito, e 4= Moi satisfeito).  

Táboa 39. Satisfacción xeral coa formación adquirida 

 Media Desv. Típica 

Galeuropa 3,18 0,739 

Iniciativa Xove 3,29 0,737 

Voluntariado Xuvenil 3,35 0,541 

Total 3,25 0,679 

Nunha primeira análise, sobre a media global, pódese concluír que a valoración 

dos suxeitos é positiva, amosando unha satisfacción por riba da media esperada. 

Non existe especial variación dos datos entre os programas, obtendo todos medias 

semellantes. O máis destacado está na desviación típica no programa de Voluntariado 

Xuvenil, que é sensiblemente máis baixa que nos outros casos, o que suxire que a 

tendencia de respostas é moito máis estable e, por tanto, a valoración positiva é moito 

máis predominante que nos outros dous onde, a pesares de que a media tamén o é, pode 

haber maiores distancias entre as valoracións dos suxeitos entre si. 

Esta valoración vése reforzada polos resultados da avaliación que fan os suxeitos 

sobre a posibilidade de volver a participar nun programa deste tipo, e tamén se o 

recomendarían a outros amigos/as. As respostas atópanse distribuídas por programa nas 

Táboas 40 e 41.  

Táboa 40. Dispoñibilidade a participar novamente (%) 

 
Participaría 

no mesmo 
Elixiría outro 

Non participaría 

en ningún 
NS/NC 

Galeuropa 76,9 19,5 2,3 8,3 

Iniciativa Xove 57,3 27,9 0,8 6,0 

Voluntariado Xuvenil 65,6 27,3 0,8 6,3 

Total 69,6 21,5 1,4 7,5 

No tocante á dispoñibilidade a involucrarse novamente en programas deste tipo, 

atópamos unha tendencia claramente moi positiva. Acumulando as respostas de repetir 

participación no mesmo programa, ou de participar noutro distinto, chégase a unha 

porcentaxe moi elevada (91,1%).  
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Táboa 41. Recomendarías o programa (%) 

 
Si Non NS/NC 

Galeuropa 91,9 4,6 3,5 

Iniciativa Xove 88,6 0,0 11,5 

Voluntariado Xuvenil 92,2 4,7 3,1 

Total 91,4 3,9 4,7 

Tendencia que volve a constatarse cando a cuestión se centra en si recomendarían 

o programa aos amigos e amigas, onde a preferencia a facelo é abafadora en todos eles 

cunha porcentaxe similar aos que repetirían na experiencia. Destaca que os participantes 

do programa Iniciativa Xove non presentan resposta negativa a esta pregunta, a pesares 

de que si existe unha porcentaxe máis elevada que nos outros programas en canto aos 

que evitan responder á cuestión.  

Na entrevista grupal, reafírmase esta posición de forma clara e unánime. 

Concretamente, unha das persoas implicadas no programa Galeuropa afirma “… se me 

poño a recordar como era con 18 anos ou con 22 cando saín da carreira e agora 

mesmo, non teño nada que ver. Foi un revulsivo, foi como o último paso para chegar a 

ser un adulto. Entón por iso eu son moi fan de toda esta historia, de todo o que ten que 

ver coa mobilidade, saír da zona de confort,... porque me parece que é como unha mili 

contemporánea, digamos, unha historia así” (EG7). 

Podemos concluír que as respostas obtidas amosan unha valoración final 

claramente moi positiva dos tres programas. 

 Alta satisfacción coa formación adquirida nos programas.  

 Volverían a participar novamente no mesmo ou noutros programas 

similares.  

 Recomendarían o programa no que se implicaron aos amigos e amigas. 

Esta alta satisfacción dos mozos e mozas coa participación nos programas pode 

explicarse, en parte polo nivel de coñecementos e de competencias adquiridos, máis alá 

da satisfacción persoal que se deriva de implicarse en proxectos que benefician á 

cidadanía. 

En canto a avaliación dos coñecementos adquiridos, os participantes estimaron a 

súa utilidade, tanto para o seu emprego actual como para o futuro, dando por resultado 

Recomendarían 

o programa aos 

amigos/as 
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os datos que se amosan na Táboa 42. Utilizouse unha escala de resposta de catro 

opcións (1=Nada, e 4=Moito). 

Táboa 42. Utilidade dos coñecementos adquiridos 

Media Desv. Típica 

Galeuropa 3,02 0,916 

Iniciativa Xove 3,04 0,816 

Voluntariado Xuvenil 2,81 0,836 

Total 2,95 0,878 

Aínda que os datos do programa Galeuropa e Iniciativa son semellantes entre si, 

sendo practicamente igual á media esperada das puntuacións, os participantes en 

Voluntariado Xuvenil destacan por facer unha avaliación máis negativa da utilidade dos 

coñecementos adquiridos, quedando por debaixo de 3 e distanciándose dos outros dous 

programas. A puntuación deste programa provoca a baixada da valoración xeral, por un 

efecto de arrastre das demais puntuacións que se situaban nese punto. É dicir, os 

voluntarios/as valoran moi positivamente a formación que adquiren pero non a vinculan 

tanto co seu desempeño profesional actual ou futuro. Quizais isto teña que ver coa 

maior variabilidade de actividades e obxectivos persoais e mesmo co perfil dos 

participantes neste programa xa que, recordemos, son os de menor idade da mostra. 

Situándonos xa na empregabilidade, comezamos por comparar os datos sobre a 

situación laboral dos mozos/as no programa antes de tomar parte nel e na actualidade. 

Debemos ter presente que o maior número de participantes fixérono na última das 

convocatorias. Aínda que non é posible tirar conclusións definitivas destes datos, 

contribúen a enmarcar a situación que analizamos.  

Na Táboa 43 retomamos datos xa analizados previamente, mentres que na 

seguinte preséntanse os referidos á situación laboral actual dos mesmos participantes. 

Táboa 43. Situación laboral antes de participar no programa (%) 

Estudante 

Contrato 

de 

Prácticas 

Traballador/a 

Autónomo 

Traballador/a 

Asalariado 
Desempregado/a Outros 

Galeuropa 22,1 1,7 1,5 4,4 70,4 1,8 

Iniciativa 

Xove 
37,2 3,5 15,1 25,6 18,6 5,8 

Voluntariado 

Xuvenil 
49,1 3,1 1,9 12,6 33,3 0 

Total 34,5 2,6 4,2 11,3 46,1 1,9 

Os 
coñecementos 

adquiridos 

son de
utilidade para

o emprego
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Táboa 44. Situación laboral actual (%) 

 Estudante 

Contrato 

de 

Prácticas 

Traballador/a 

Autónomo 

Traballador/a 

Asalariado 
Desempregado/a Outros 

Galeuropa 17,1 12,6 4,5 38,7 23,4 3,6 

Iniciativa 

Xove 
20,8 0 16,7 37,5 15,3 8,3 

Voluntariado 

Xuvenil 
30,8 1,9 2,5 35,8 25,2 3,8 

Total 22,5 6,8 5,7 37,5 22,7 4,6 

Nunha primeira análise, destaca a diminución da porcentaxe de persoas 

desempregadas, que se reduce á metade (46,1% a 22,7%, isto é un 23,4%). Esta 

redución dáse, especialmente, no programa Galeuropa, que semella ser o que máis 

alixeira a categoría de desempregados. Esta mellora repercute, sobre todo, no aumento 

da porcentaxe de traballadores asalariados (26,2%). 

Este trasvase, aparentemente lineal, debe ser sometido a comprobación, e por iso 

preséntase unha Táboa de análise das correlacións (intensidade e sentido da relación 

entre categorías) entre os previamente situados como desempregados e estudantes. 

Táboa 45. Correlacións das redistribucións dos desempregados e estudantes previos aos programas 

 
Estudante 

(posterior) 

Contrato en 

prácticas 

(posterior) 

Traballador/a 

Autónomo 

(posterior) 

Traballador/a 

Asalariado 

(posterior) 

Desempregado/a 

(posterior) 

Desempregado/a 

(previo) 
-.302* .122* -.057 .047 .221* 

Estudante 

(previo) 
.464* -.116* .019 -.198* -.082 

*Valores significativos para p≤.05 

Para esta análise debemos ter en conta a redución de 12 puntos porcentuais nos 

estudantes, que son persoal que se incorpora ao mercado laboral nalgunha das 

posicións. Os que finalizaron a súa etapa de estudante e os que saíron da situación de 

desemprego repártense de maneira diversa entre as posicións que máis aumentan agora: 

traballador/a asalariado, contratado en prácticas e traballador/a autónomo. Vexamos 

como. 

Os desempregados manteñen en boa medida a súa posición de desempregados, e 

tamén destaca que se relacionan negativamente coa posición de estudantes (posterior), o 

que quere dicir que os que eran desempregados antes dos programas non tenderon a 

volver a estudar. A maior derivación, en termos porcentuais, dos anteriores 

desempregados foi cara os actualmente contratados en prácticas (ver Táboa 45). 

Diminución 

desempregados, 

sobre todo en 

Galeuropa 
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En canto aos que eran estudantes previamente, unha meirande parte mantén a 

mesma situación. Non entanto, resulta moi indicativo que a correlación coa categoría de 

“asalariado” e a de “prácticas” é negativa, o que indica que os que eran previamente 

estudantes e agora terminaron de estudar, tenden a non estar agora nin en prácticas nin 

asalariados. Isto, sumado aos baixos índices de autónomos e de “outros”, permite 

indicar que os que previamente eran estudantes agora tenden a distribuírse 

minimamente e de maneira pouco previsible entre autónomos (poucos) e 

desempregados (correlacións non significativas, polo que non podemos coñecer a 

relación).  

En todo caso, os que seguen a estudar fano na universidade de forma maioritaria, 

sobre todo entre os de Galeuropa, facendo estudos de mestrado e doutoramento tal e 

como podemos comprobar na Táboa 46. 

Táboa 46. Estudos que se cursan na actualidade (%) 

 
ESO 

(ou 

equivalente) 

FP Grao Medio 

(ou 

equivalente) 

Bacharelato 

FP Superior 

(ou 

equivalente) 

Universitarios 

ou superiores 

Galeuropa - 7,7 - - 92,3 

Iniciativa Xove 6,7 6,7 6,7 - 80,0 

Voluntariado Xuvenil - 10,9 6,5 8,7 73,9 

Total  0,9 5,3 3,5 7,1 83,2 

De todo isto podemos concluír, por tanto, que: 

 Consideran útiles para a empregabilidade os coñecementos adquiridos nos 

programas. 

 Os programas tenden a mellorar, en termos xerais, os niveis de 

empregabilidade. 

 Os participantes que orixinalmente eran estudantes, agora manteñen a súa 

condición de estudantes (maioritariamente) ou mudaron de situación sen 

un patrón lóxico, aínda que en maior número están en situación de 

desemprego. 

 Unha parte dos que orixinalmente eran desempregados, agora están 

incorporados ao mercado laboral como contratados en prácticas ou 

directamente asalariados. Os demais mantéñense como desempregados. 

Non tenden volver a estudar.  
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Os que participaron no programa Galeuropa como desempregados 

reubicanse noutra situación laboral en maior medida que os que se 

implicaron nos programas Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil. 

Podemos indicar, en definitiva, que os programas tenden a mellorar, en termos 

xerais, os niveis de empregabilidade, e que é máis produtivo o paso polos programas 

dende o desemprego que dende a posición de estudante, pois a tendencia é máis clara no 

primeiro caso ao ter posicións laborais activas unha vez implicados nos programas.  

Evidentemente, non é posible atribuír aos programas o total do efecto ou, incluso, 

nin sequera se pode garantir en que medida. Existen numerosos factores que inflúen en 

que as persoas modifiquen a súa situación laboral, e a distancia temporal dende o paso 

polos programas permite moita variabilidade nas explicacións. Non entanto, os datos 

amosan unha realidade que debe ser tida en conta e que, ademais, amosa diferenzas 

significativas dende unha situación a outra. 

Xustamente, outro dos elementos avaliados foi, en termos de empregabilidade, 

coñecer no caso daqueles que non estaban a traballar no momento de ser enquisados, se 

solicitaran nalgunha ocasión traballo, prácticas ou formación. Os datos, distribuídos por 

cada programa e totais, pódense comprobar na Táboa 47.  

Táboa 47. Solicitude de traballo, prácticas ou formación (%) 

Traballo Prácticas Formación Ningunha 

Galeuropa 35,1 28,6 25,2 7,1 

Iniciativa Xove 36,4 25,8 27,3 10,6 

Voluntariado Xuvenil 40,9 24,2 28,8 6,1 

Total 37,5 26,4 28,7 7,4 

A distribución resulta bastante equilibrada entre as solicitudes de traballo, 

prácticas e formación, cun lixeiro destaque das primeiras. Queda clara a existencia de 

actividade na procura de novas opcións nos participantes que non estaban a 

traballar, xa que apenas un 7,4% non tiñan solicitado ningún dos puntos, e hai que ter 

en conta que máis dun terzo (34,5%) dos participantes eran estudantes antes de iniciar o 

programa. 

Ademais do estudo das estatísticas sobre acceso ao mercado laboral, elaborouse 

unha escala de avaliación na que os participantes valoraron a mellora das posibilidades 

de consecución de emprego. Responderon ás 5 cuestións que se sinalan a continuación, 
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avaliando cada unha delas nunha escala de resposta que ía de 1 a 4 (1= “En total 

desacordo”; 2= “En desacordo”; 3= “De acordo”; e 4= “Totalmente de acordo”). As 

preguntas que compoñían esta escala de autoavaliación, coas medias e desviacións 

típicas das súas respostas, pódense ver a continuación na Táboa 48, distribuidas por 

programas. 

Táboa 48. Escala de Empregabilidade por programa 

 Galeuropa 
Iniciativa 

Xove 

Voluntariado  

Xuvenil 
Total 

 M DT M DT M DT M DT 

A participación no Programa ten 

influído favorablemente na miña 

situación actual (traballo, estudos, 

...) 

2,88 ,944 2,80 ,890 2,75 ,826 2,83 ,896 

A participación no Programa ten 

cambiado os meus plans ou 

aspiracións laborais 

2,67 ,931 2,38 ,782 2,34 ,802 2,51 ,878 

A participación no Programa ten 

influído favorablemente nas miñas 

oportunidades para conseguir 

emprego 

2,88 ,908 2,64 ,802 2,44 ,835 2,69 ,888 

A participación no Programa 

ampliou as miñas perspectivas 

laborais e vocacionais (por 

exemplo, fíxome considerar 

traballos nos que non tiña pensado 

antes) 

2,88 ,905 2,71 ,832 2,65 ,842 2,77 ,877 

A participación no Programa 

motivoume para buscar emprego 

máis activamente 

2,76 ,886 2,53 ,836 2,53 ,826 2,64 ,863 

Media Escala de 

Empregabilidade 
2,81 ,678 2,61 ,673 2,54 ,631 2,69 ,672 

Consideran os mozos e mozas galegos que a participación no programa, sobre 

todo en Galeuropa, ten influído favorablemente na situación que teñen actualmente 

de traballo ou estudos, e motivounos para buscar emprego de forma máis activa e 

na mellora das perspectivas laborais e vocacionais. Sen embargo, aínda que os 

mozos e mozas deste programa tamén destacan apuntando maiores oportunidades 

para conseguir un emprego, ao igual que os de Iniciativa Xove, os voluntarios e 

voluntarias situaríanse por debaixo da media aritmética (2,5). Tamén para os que 

fixeron prácticas formativas no estranxeiro o programa posibilitou o cambio de plans e 

aspiracións laborais, cambio que é menor no caso dos outros dous programas. 

Estes resultados poden explicar porque se produce a mellora detectada nos niveis 

de desemprego que antes amosamos. 
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Vamos a analizar a continuación os datos de empregabilidade por programa e 

xénero. 

Táboa 49. Estatísticos descritivos de empregabilidade por programa e xénero 

Programa Xénero Media Desviación típica 

Galeuropa 

Homes 2,90 0,69 

Mulleres 2,76 0,67 

Total 2,81 0,68 

Iniciativa Xove 

Homes 2,41 0,65 

Mulleres 2,81 0,64 

Total 2,61 0,67 

Voluntariado Xuvenil 

Homes 2,48 0,71 

Mulleres 2,56 0,61 

Total 2,54 0,63 

Total  2,69 0,67 

Os resultados de medias e desviacións típicas da autoavaliación de mellora de 

empregabilidade amosa unha tendencia de igualdade entre xéneros e programas, dado 

que as diferencias son mínimas. De maneira xeral, as medias sitúanse lixeiramente por 

encima da media aritmética das opcións de resposta (2,5), a excepción do caso dos 

homes no programa Iniciativa Xove (2,41) e Voluntariado Xuvenil (2,48) que se 

desvían lixeiramente por debaixo. En contraposición, os homes do programa Galeuropa 

presentan a media máis elevada, o que permite suxerir, dentro das diferenzas que 

estamos a valorar, que mentres as mulleres tenden a amosar valores semellantes entre 

uns programas e outros, os homes puntúan lixeiramente máis no programa Galeuropa.  

Os valores das desviacións típicas, que avalían a variabilidade das respostas, é 

semellante para todos os datos situándose nun rango de 0,63-0,71. Isto indica, por un 

lado, que a tendencia da autoavaliación é igual nos tres programas en termos de 

variación das respostas; e por outro, sinala, ademais, que a variabilidade das respostas é 

alta, o que significa que algúns participantes valoran moi positivamente a súa 

participación nos programas mentres que outros o fan exactamente á inversa, en termos 

da utilidade para a empregabilidade.  

Este segundo aspecto comprobámolo por dúas vías: 1) índices elevados de 

desviación típica nun número reducido de ítems (cinco), tende a supoñer unha moi alta 

variabilidade; 2) co cálculo da coñecida como Desigualdade de Chebyshev a partir do 

valor da media e a desviación típica para o conxunto dos datos (2,69 e 0,67). Segundo 

este método, máis da metade da mostra (56%) queda enmarcada dentro do rango 

definido no punto superior por “Media + (1,5*Desviación Típica)” e no punto inferior 
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por “Media – (1,5*Desviación Típica)”. A Desigualdade de Chebyshev indícanos entón 

que ese 75% dos participantes se sitúan en medias entre 1,69 e 3,69, co que non 

podemos afirmar que existe un núcleo agrupado de respostas, senón que estas repártense 

por todo o continuo 1-4.  

A valoración cuantitativa vése reforzada cos datos que proporcionan os mesmos 

mozos e mozas na entrevista grupal, ao preguntárselles si lles parecen útiles este tipo de 

programas para a súa inserción laboral, explicando as razóns que avalan esta relación e 

que teñen que ver coa posibilidade dun primeiro contacto cun probable nicho laboral, 

coa visión de novas opcións profesionais, coa orientación laboral, a oportunidade de 

experimentación e transferencia de coñecementos para determinadas carreiras ou 

mesmo as opcións de ampliar a rede de contactos: 

“...De cara ao primeiro contacto, neste caso con persoas con discapacidade... a 

maioría eran estudantes... e foi para eles unha experiencia que... se ao mellor tiñan 

dúbidas, isto axudounos a decidirse por este campo” (EG1). 

“…Eu creo que si que orienta profesionalmente cara o emprego e demais. De 

feito, o meu caso é deses. Eu veño do mundo da Historia, e grazas a Asociación e aos 

diferentes programas que desenvolvemos formeime noutro ámbito totalmente diferente 

e agora montei unha pequena empresa de animación e dinamización rural, refírome 

que nun principio non tiña pensada esta opción en absoluto... bueno, a parte 

patrimonial, e etnográfica e etnolóxica pois está ligada loxicamente á historia da arte 

tamén, pero no senso cultural e de xestión e todo iso, non, e ao final, pois a día de hoxe 

estou totalmente vencellada a este mundo da dinamización rural e cultural...” (EG4). 

“Axuda a iso, a definir mellor..., xente que quería ou pensaba nunha cousa, pois a 

dicir incluso…mira, non, non quero traballar con nenos ou non me interesa, ou dicir si, 

isto é o que quero, e estimúlate a seguir coa túa carreira...” (EG3). 

“…Foi o primeiro contacto co mundo laboral fóra de aquí, e realmente foi un 

punto e a parte para desenvolvemento persoal e para sentirme máis cómodo en ámbitos 

nos que antes non me atopara” (EG7). 

“Bueno, eu creo que si que axuda, sobre todo no noso caso, nos voluntarios 

xuvenís, que acabas de estudar ao mellor, acabas de facer selectivo... e tampouco tes 

moi claro que queres facer... entón si que axuda. Sobre todo, que adquires, 

coñecementos... perdes aquela timidez do principio” (EG6). 
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“…É que despois de aí pois xa coñeces ao mellor a alguén que tamén fai 

Campamentos da Xunta, bueno pois empezas como monitor, a través da Xunta coñeces 

outros programas que hai...” (EG3).  

Pero tamén pola posta en práctica de habilidades, destrezas, coñecementos, etc., 

imprescindibles para o mundo do traballo: 

“Os voluntarios que teñen unha continuidade, os que levan xa un tempo 

participando no programa,… adquiren unhas habilidades que se lle van notando... 

comezan dun xeito tímido, dun xeito pouco hábil e... co paso do tempo os ves que teñen 

xa unha potencialidade enorme e iso, pódese ver despois á hora de facer, por exemplo, 

unha entrevista laboral... o traballo en equipo, todas as habilidades que fan falta para 

un traballo” (EG2). 

“O que se gaña en paciencia para o futuro laboral agradécese... gáñase moita 

paciencia... Por todo tipo de nenos, de situacións, e eu creo que todos, e cada un, pon 

en práctica moitas cousas neses 15 días (campamentos)... cada un... comezan os que 

queren ser animadores socioculturais... despois chega un día en que teñen que actuar 

os psicólogos... traballador social...” (EG3). 

“Máis que nada como primeira toma de contacto cun ambiente plurilingüe e 

multicultural... de feito na empresa na que estiven un xefe era checo, e o outro era 

italiano... entón, bueno, un pouco para facerte unha idea e adaptarte a posibles 

situacións futuras de... coincidir con xente de todas partes e poder cambiar de lingua se 

fai falta e incluso de código... bueno, as diferenzas culturais tamén se notan en 

determinadas situacións” (EG7). 

En definitiva, podemos concluír que: 

Influencia positiva da participación nas posibilidades de emprego, que se 

explica polo desenvolvemento de competencias, a posibilidade de 

estabelecer contactos e a mellora da motivación na busca de emprego. 

Os participantes valoran de forma distinta as súas experiencias, e non hai 

un parámetro estándar, senón que existe moita variabilidade.  

En todo caso, as valoracións, en xeral, superan a media polo que se poden 

considerar positivas. 
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 O programa Galeuropa semella ter unha valoración mellor, especialmente 

entre os homes, que diferencian claramente a súa valoración daqueles que 

participaron en Iniciativa Xove ou Voluntariado Xuvenil. 

 As mulleres non presentan variacións significativas entre os distintos 

programas. 

Na mesma liña que no caso da autoavaliación da empregabilidade, os 

participantes foron preguntados pola mellora de distintas competencias, sobre as que 

tiñan que indicar se consideraban que o programa contribuíu ao seu desenvolvemento. 

Os ítems tiñan tres opcións de resposta: 1= Nada; 2= Pouco; e 3=Moito. 

As preguntas que compoñían esta escala de autoavaliación, cos estatísticos 

descritivos básicos das respostas obtidas, pódese ver na Táboa 50. 

Táboa 50. Escala de Autoavaliación de mellora de Competencias 

 Galeuropa 
Iniciativa 

Xove 

Voluntariado  

Xuvenil 
Total 

 M DT M DT M DT M DT 

1. Capacidade de análise e síntese 2,03 ,698 2,36 ,589 2,16 ,625 2,13 ,666 

2. Capacidade de planificación, coordinación e 

organización 
2,30 ,730 2,69 ,573 2,47 ,589 2,42 ,674 

3. Coñecementos xerais básicos 2,26 ,678 2,20 ,650 2,32 ,677 2,27 ,673 

4. Aptitudes para os idiomas 2,73 ,512 1,60 ,655 1,56 ,710 2,15 ,841 

5. Capacidade para a utilización das TIC 1,91 ,717 1,91 ,646 1,86 ,745 1,89 ,715 

6. Habilidades de xestión da información 

(buscar e analizar información de fontes 
diversas) 

2,25 ,776 2,42 ,658 2,06 ,719 2,21 ,748 

7. Capacidade para a resolución de problemas 

e toma de decisións 
2,30 ,731 2,65 ,615 2,49 ,590 2,42 ,679 

8. Capacidade de crítica e autocrítica 2,22 ,712 2,60 ,627 2,44 ,614 2,36 ,680 

9. Capacidade de traballo en equipo 2,30 ,699 2,82 ,475 2,72 ,516 2,52 ,649 

10. Habilidades interpersoais 2,51 ,647 2,65 ,584 2,57 ,558 2,55 ,608 

11. Capacidade para comunicarse con expertos 

e en distintos contextos 
2,36 ,744 2,47 ,716 2,28 ,744 2,35 ,741 

12. Recoñecemento da diversidade e a 
multiculturalidade 

2,62 ,609 2,40 ,735 2,43 ,650 2,52 ,650 

13. Habilidade para traballar nun contexto 

internacional 
2,73 ,512 1,80 ,803 1,68 ,723 2,23 ,818 
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14. Compromiso ético 2,18 ,771 2,56 ,631 2,52 ,616 2,36 ,720 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos 

na práctica 
2,31 ,711 2,56 ,631 2,40 ,683 2,38 ,694 

16. Habilidades de investigación 2,05 ,791 2,18 ,722 1,84 ,731 2,00 ,768 

17. Capacidade para adquirir con rapidez 
novos coñecementos 

2,29 ,736 2,40 ,683 2,26 ,671 2,30 ,706 

18. Capacidade de adaptación 2,71 ,503 2,56 ,631 2,52 ,576 2,62 ,555 

19. Capacidade para xerar novas ideas 

(creatividade) 
2,17 ,744 2,58 ,599 2,45 ,601 2,33 ,695 

20. Capacidade de liderado (capacidade para 

mobilizar a outros) 
1,82 ,719 2,51 ,663 2,27 ,686 2,08 ,749 

21. Coñecementos de culturas e costumes 

doutros países 
2,70 ,526 1,91 ,888 1,88 ,796 2,30 ,801 

22. Habilidade para aprender e traballar de 

forma autónoma 
2,33 ,714 2,31 ,663 2,24 ,709 2,29 ,704 

23. Capacidade para deseñar e xestionar 

proxectos 
1,96 ,766 2,58 ,599 2,17 ,716 2,13 ,756 

24. Capacidade de iniciativa e espírito 

emprendedor 
2,07 ,775 2,44 ,631 2,10 ,731 2,14 ,749 

25. Compromiso coa identidade, 
desenvolvemento e ética profesional 

2,15 ,752 2,53 ,663 2,40 ,659 2,30 ,721 

26. Capacidade para tolerar a frustración 2,23 ,668 2,42 ,658 2,33 ,620 2,30 ,652 

27. Capacidade para presentar en público 

produtos, ideas ou informes 
1,92 ,788 2,49 ,635 2,03 ,789 2,04 ,790 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz 1,80 ,733 2,35 ,726 1,95 ,747 1,94 ,758 

29. Aptitudes comunicativas 2,45 ,627 2,67 ,579 2,46 ,628 2,49 ,624 

30. Aptitudes para o traballo en rede 1,93 ,757 2,33 ,747 1,91 ,749 1,99 ,764 

31. Capacidade para asumir responsabilidades 2,33 ,706 2,60 ,627 2,52 ,562 2,44 ,655 

Media Escala de Mellora de Capacidades 2,26 ,476 2,41 ,460 2,24 ,422 2,27 ,457 

Ademais, na Táboa 51 temos un resumo dos datos das respostas, estruturados por 

programa e xénero para poder obter unha visión comparativa. 

Táboa 51. Estatísticos descritivos de mellora de Competencias por programa e xénero 

Programa Xénero Media Desviación típica 

Galeuropa 

Homes 2,26 0,47 

Mulleres 2,26 0,48 

Total 2,26 0,48 

Iniciativa Xove Homes 2,34 0,55 



95 

 

Mulleres 2,48 0,34 

Total 2,41 0,46 

Voluntariado Xuvenil 

Homes 2,16 0,45 

Mulleres 2,26 0,49 

Total 2,24 0,42 

Total  2,27 0,46 

Os resultados obtidos amosan, de maneira semellante a no caso da autoavaliación 

en empregabilidade, unhas puntuacións semellantes entre si en todos os subgrupos 

avaliados. Non entanto, neste caso podemos falar de medias moi claramente elevadas, 

pois o rango de respostas posible é de 1-3, e as medias sitúanse nun rango 2,16-2,48. 

Por tanto, como primeira conclusión, pódese afirmar claramente que os participantes 

nos programas aumentan as súas competencias.  

Ao fío desta primeira conclusión, e observando a Táboa 50 onde atopamos os 

valores para cada pregunta específica, podemos ver que a competencia máis 

desenvolvida é a “capacidade de adaptación” (competencia sistémica), que destaca 

cunha media de 2,62 sobre 3. Notoriamente a capacidade de adaptación é un valor que 

os programas teñen como prioridade a potenciar nos seus participantes, polo que é un 

elemento moi positivo que sexa o máis valorado. Tamén debemos destacar o 

desenvolvemento moi notorio da “capacidade de traballo en equipo” (2,52) 

(competencia interpersoal) e das “habilidades interpersoais” (2,55) (competencia 

interpersoal) como asociadas aos programas. 

No extremo oposto atópase a “capacidade para a utilización das TIC” 

(competencia instrumental), mais para avaliar este resultado debemos ter en conta que a 

medida non é a capacidade en si mesma senón a mellora que se conseguiu a través do 

programa. Temos a oportunidade de comprobalo, xa que os participantes foron 

preguntados tamén polas súas habilidades xerais (ver Táboa 31), e a cuestión “Son 

capaz de manexar con eficacia as TIC” obtivo unha media nas respostas de 3,29 sobre 

un máximo de 4. Por tanto, se a habilidade xeral é elevada, consideramos natural que a 

resposta na mellora non sexa alta. Ademais, debemos valorar que en moitas das accións 

dos programas nos se empregan este tipo de ferramentas. 

A pesares disto, cabe destacar que unicamente tres ítems, dun total de 31, 

puntuaran por debaixo de 2, que é a media aritmética das opcións de resposta. 

Concretamente, ao da utilización das TIC, hai que sumar a “capacidade de 

negociación de forma eficaz” e as “aptitudes para o traballo en rede”. Por todo elo, 
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afirmamos que o global dos resultados deste apartado pódense considerar moi 

positivos.  

Aínda así, podemos observar na Táboa que segue, que recolle as cinco 

competencias máis desenvolvidas e todas aquelas que foron as menos desenvolvidas, 

con medias por debaixo da media aritmética, como o Programa Galeuropa se distancia 

claramente dos outros dous no desenvolvemento de competencias interculturais 

vinculadas á internacionalización, mentres que nos outros dous se destacan 

competencias que teñen que ver coa planificación, xestión e desenvolvemento de 

proxectos e coas habilidades interpersoais. 

Táboa 52. Competencias máis e menos desenvolvidas nos Programas 

Galeuropa Iniciativa Xove Voluntariado 
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- Aptitudes para os idiomas 

- Habilidade para traballar 

nun contexto internacional 

- Capacidade de adaptación 

- Coñecemento de culturas 

e costumes doutros países 

- Recoñecemento da 

diversidade e a 

multiculturalidade 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade de planificación, 

coordinación e organización 

- Aptitudes comunicativas 

- Capacidade para a resolución 

de problemas e toma de 

decisión 

- Habilidades interpersoais 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Habilidades interpersoais 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

- Capacidade de adaptación 

- Compromiso ético 
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) - Capacidade de 

negociación de forma 

eficaz 

- Capacidade de liderado 

- Capacidade de utilización 

das TIC 

- Capacidade para 

presentar en público 

produtos, informes e ideas 

- Aptitudes para o traballo 

en rede 

- Capacidade para deseñar 

e xestionar proxectos 

- Aptitudes para os idiomas  

- Habilidade para traballar nun 

contexto internacional 

- Capacidade de utilización 

das TIC 

- Coñecemento de culturas e 

costumes doutros países 

- Aptitudes para os idiomas 

- Habilidade para traballar 

nun contexto internacional 

- Habilidades de 

investigación 

- Capacidade de utilización 

das TIC 

- Coñecemento de culturas e 

costumes doutros países 

- Aptitudes para o traballo 

en rede 

- Capacidade de negociación 

de forma eficaz 

Retomando a Táboa 51 de distribución de respostas por grupos, apuntamos que 

son, neste caso, as mulleres as que mellor resultado tiraron da participación nos 

programas en termos de mellora de capacidades, e particularmente as que se implicaron 

no programa Iniciativa Xove, que destacan co valor medio máis alto (2,48).  

Máis alá das diferenzas de xénero, o programa Iniciativa Xove presenta os valores 

máis elevados, e o de Voluntariado Xuvenil os máis reducidos, aínda que todos con 

valores moi próximos e, como xa foi sinalado, todos eles altos. Combinando as 

conclusións sobre xénero e programa non é casual que o valor máis baixo o presente un 

grupo de homes, neste caso os que participaron do programa Voluntariado Xuvenil. 

Iniciativa 

Xove presenta 
os valores 

máis elevados, 

e 
Voluntariado 

Xuvenil os 

máis 

reducidos 

Galeuropa 

desenvolvemento, 

sobre todo, de 
competencias 

vinculadas á 

internacionalización 

Iniciativa Xove 

Voluntariado 

Xuvenil 
desenvolveme

nto, sobre 

todo, de 
competencias 

de 

planificación, 
xestión e 

desenvolveme

nto de 
proxectos e 

habilidades

interpersoais 



97 

Avaliando a variabilidade das respostas atopamos unha menor varianza que no 

caso anterior. En primeiro lugar froito de que a escala de resposta é máis curta (3 

opcións fronte a 4), e en segundo lugar apúntase que as propias respostas foron 

moderadamente máis estables. Un cálculo estatístico permite expor que o groso das 

respostas atópanse aquí máis concentradas (o 56% está entre os rangos 1,58 e 2,96), 

polo que tamén os datos son máis consistentes. 

Ademais, dado que o programa Iniciativa Xove presenta dúas modalidades de 

participación moi diferenciadas, mediante grupos informais ou asociacións xuvenís, 

queríamos saber si xustamente a participación por unha canle ou outra variaba os 

resultados, tal e como manifestaba o técnico na entrevista (ver Táboa 53). 

Táboa 53. Escala de Autoavaliación de mellora de Competencias. Comparativa no Programa 

Iniciativa Xove 

Grupo 

Informal 

Asociación 

Xuvenil 

Total Inic. 

Xove 

M DT M DT M DT 

1. Capacidade de análise e síntese 2,40 ,577 2,39 ,502 2,36 ,589 

2. Capacidade de planificación, coordinación e organización 2,80 ,500 2,67 ,485 2,69 ,573 

3. Coñecementos xerais básicos 2,20 ,707 2,28 ,461 2,20 ,650 

4. Aptitudes para os idiomas 1,52 ,653 1,67 ,594 1,60 ,655 

5. Capacidade para a utilización das TIC 2,04 ,611 1,78 ,548 1,91 ,646 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información

de fontes diversas) 

2,36 ,700 2,50 ,514 2,42 ,658 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións 2,60 ,645 2,78 ,428 2,65 ,615 

8. Capacidade de crítica e autocrítica 2,68 ,557 2,50 ,618 2,60 ,627 

9. Capacidade de traballo en equipo 2,84 ,473 2,89 ,323 2,82 ,475 

10. Habilidades interpersoais 2,72 ,542 2,67 ,485 2,65 ,584 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos 2,44 ,712 2,61 ,608 2,47 ,716 

12. Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade 2,36 ,700 2,50 ,786 2,40 ,735 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional 1,60 ,707 2,17 ,857 1,80 ,803 

14. Compromiso ético 2,60 ,645 2,56 ,511 2,56 ,631 
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15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica 2,60 ,645 2,61 ,502 2,56 ,631 

16. Habilidades de investigación 2,20 ,764 2,06 ,539 2,18 ,722 

17. Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos 2,36 ,638 2,44 ,705 2,40 ,683 

18. Capacidade de adaptación 2,48 ,653 2,61 ,502 2,56 ,631 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade) 2,64 ,569 2,61 ,502 2,58 ,599 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros) 2,56 ,651 2,50 ,618 2,51 ,663 

21. Coñecementos de culturas e costumes doutros países 1,60 ,764 2,22 ,878 1,91 ,888 

22. Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma 2,36 ,700 2,17 ,514 2,31 ,663 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos 2,68 ,557 2,50 ,514 2,58 ,599 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor 2,60 ,577 2,28 ,575 2,44 ,631 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional 2,52 ,653 2,56 ,616 2,53 ,663 

26. Capacidade para tolerar a frustración 2,44 ,712 2,39 ,502 2,42 ,658 

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes 2,52 ,653 2,50 ,514 2,49 ,635 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz 2,32 ,802 2,39 ,608 2,35 ,726 

29. Aptitudes comunicativas 2,64 ,569 2,78 ,428 2,67 ,579 

30. Aptitudes para o traballo en rede 2,24 ,779 2,39 ,698 2,33 ,747 

31. Capacidade para asumir responsabilidades 2,60 ,645 2,61 ,502 2,60 ,627 

Á luz dos datos da Táboa podemos observar como as competencias autoavaliadas 

varían segundo o mozo ou moza teña participado nun grupo informal ou a través dunha 

asociación. Así, aquelas que teñen que ver coas competencias interculturais son mellor 

avaliadas polos mozos que participaron a través de asociacións xuvenís, mentres que os 

que se implicaron en grupos informais destacan a capacidade para deseñar e xestionar 

proxectos, a capacidade de iniciativa e espítito emprendedor, a capacidade de 

planificación, coordinación e organización, a capacidade de crítica e autocrítica e a 

capacidade para tolerar a frustración. Estes resultados concordan coa idea de que os 

grupos informais se implican no deseño, planificación e execución dos proxectos 
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mentres que os que participan por medio dunha organización estarían moito máis 

comprometidos na última das fases. 

Na mesma liña, os mozos e mozas participantes na entrevista grupal destacan as 

seguintes aprendizaxes vinculadas a implicación nos programas: no caso de Iniciativa 

Xove e Voluntariado destácanse o traballo colaborativo, en equipo, as habilidades para 

interaccionar con outras persoas, a capacidade para solucionar problemas, a 

coordinación, implicación, e traballo de xestión; mentres que a autonomía e autoestima, 

asociadas ao feito de ter que enfrontar vivir nun contexto culturalmente distinto, 

saliéntanse en Galeuropa. 

En todo caso, é importante analizar si o desenvolvemento destas competencias 

estaba ou non previsto nos obxectivos do programa. Para elo na entrevista aos técnicos 

da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado introducimos dúas cuestións 

importantes ao respecto.  

Primeiramente, dende o punto de vista das persoas máis coñecedoras dos 

programas preguntamos polas habilidades, aptitudes, competencias e destrezas que 

entendían se desenvolven co Programa empregando unha escala igual que a dos 

participantes pero con cinco opcións de resposta (1=Nada, e 5= Moito) (ver Anexo 19). 

Táboa 54. Competencias máis e menos desenvolvidas nos Programas (Técnicos da Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado) 

 Galeuropa Iniciativa Xove Voluntariado Xuvenil 

M
o

it
o
 

- Aptitudes para os idiomas 

- Capacidade de resolución de 

problemas e toma de decisións 

- Habilidades interpersoais 

- Recoñecemento da diversidade 

e da multiculturalidade  

- Habilidade para traballar nun 

contexto internacional 

- Coñecementos de culturas e 

costumes doutros países 

- Aptitudes comunicativas 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

- Capacidade de planificación, 

coordinación e organización 

- Capacidade para a resolución de 

problemas e toma de decisións 

- Capacidade de traballo en equipo 

- Habilidades interpersoais 

- Capacidade para aplicar os 

coñecementos na práctica 

- Capacidade para xerar novas ideas 

(creatividade) 

- Capacidade de liderado  

- Habilidade para aprender e traballar 

de forma autónoma 

- Capacidade para deseñar e xestionar 

proxectos 

- Capacidade de iniciativa e espírito 

emprendedor 

- Capacidade de negociación de forma 

eficaz 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Habilidades interpersoais 

Recoñecemento da 

diversidade e 

multiculturalidade 

- Compromiso ético 

- Capacidade de adaptación 

- Compromiso coa 

identidade, desenvolvemento 

e ética profesional 

- Capacidade para tolerar a 

frustración 

- Capacidade para presentar 

en público produtos, ideas ou 

informes 

- Aptitudes comunicativas 

- Aptitudes para o traballo en 

rede 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 



100 

P
o

u
co

 o
u

 n
a
d

a
 

- Capacidade de liderado  

- Capacidade para presentar en 

público produtos, ideas ou 

informes 

- Aptitudes para o traballo en 

rede 

- Capacidade de análise e síntese 

- Aptitudes para os idiomas 

- Habilidades de xestión da información  

- Recoñecemento da diversidade e a 

multiculturalidade 

- Compromiso ético 

- Capacidade para tolerar a frustración 

- Coñecementos de culturas e costumes 

doutros países 

- Compromiso coa identidade, 

desenvolvemento e ética profesional 

- Capacidade de análise e 

síntese 

- Coñecementos xerais 

básicos 

- Aptitudes para os idiomas 

- Habilidade para traballar 

nun contexto internacional 

- Habilidades de 

investigación 

- Coñecementos de culturas e 

costumes doutros países 

Como podemos comprobar, os técnicos definen unha serie de competencias 

transversais que, en boa medida, son coincidentes, sobre todo nos programas Iniciativa 

Xove e Voluntarido Xuvenil, mentres que outras se sitúan moi especificamente en cada 

un dos programas. Tamén constatamos acordo entre os profesionais e os mozos e 

mozas, máis claro nos programas Galeuropa e Voluntariado xuvenil, na valoración das 

competencias máis e menos desenvolvidas. Sen embargo, hai unha competencia na que 

claramente diverxen: os participantes nos tres programas destacan a capacidade para a 

utilización das TIC como unha das competencias menos desenvolvidas, que sen 

embargo, non é sinalada polos técnicos.  

En todo caso, debemos salientar ao respecto, como fixemos con anterioridade, 

como a nivel intraprograma a variabilidade de respostas debe ser un aspecto a 

considerar debido ás distintas modalidades de participación. Así no lo reflectía tamén o 

técnico de Iniciativa Xove (T2) ao falar das competencias desenvolvidas co Programa 

“As competencias desenvolvidas... é distinto, porque se é unha asociación é como algo 

máis profesional, eles xa se dedican a iso. Un grupo informal parte de cero, entón 

digamos que o programa lle axuda... digamos que é como se lle repercutirá máis, no 

senso de que non estaban facendo nada, estaban solo estudando e agora se meten nun 

lio. As asociacións piden subvencións e xa algo máis profesionalizado”. 

Para afondar máis nesta cuestión, vinculando os programas coa empregabilidade 

dos mozos e mozas, cada un dos técnicos sinalou os tres compoñentes ou habilidades 

relacionadas co emprendemento que máis se potencian dende cada un. Así, no caso de 

Galeuropa (T1) destacase a Autonomía (“eles teñen que xestionar todo o que é a súa 

mobilidade”) e as Competencias Interculturais (“vivir noutro contexto e traballar de 

outro xeito, con outros horarios, con outra normativa... ata o aluger dunha vivenda, e 

unhas costumes totalmente diferentes”); en Iniciativa Xove (T2) sobresae a Capacidade 

de Iniciativa (“ten iniciativa en presentar o proxecto, ten iniciativa para montar 

cosas”), o Traballo en equipo (“deben sentarse varios para alcanzar... un obxectivo 
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común”) e o Liderado; por último, as técnicos de Voluntariado Xuvenil (T3 e T4) 

inciden na Iniciativa, Interacción, Habilidades sociais, contacto coa xente e a 

Satisfacción cos resultados “os resultados que ven eles que se conseguen coa súa 

acción, ao desenvolver a acción voluntaria, é, precisamente, o que fai que queden 

enganchados. A súa satisfacción persoal coa acción que desenvolveron”. 

En definitiva, deste punto podemos concluír que:  

 En termos xerais, a mellora de competencias é moi clara e preséntase en 

ambos xéneros e nos tres programas. 

 Os técnicos dos programas definen unha serie de competencias 

transversais para os programas que, en boa medida, coinciden coas que 

mozos e mozas implicados din ter desenvolvido. 

 As mulleres apuntan lixeiramente un mellora máis ampla que os homes. 

 O programa Iniciativa Xove foi o máis produtivo na mellora de 

competencias. 

 Establecemos diferenzas a nivel inter e intra programas no 

desenvolvemento de competencias. 

Considerando a cuestión da empregabilidade e a mellora de competencias, 

podemos establecer algunhas ideas de relevancia: 

 Os programas Galeuropa, Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil 

contribuíron moderadamente á mellora da empregabilidade e con maior 

claridade á mellora das competencias dos mozos e mozas. 

 Os participantes homes aproveitaron mellor os programas en termos de 

empregabilidade, mentres que as mulleres o fixeron en termos de mellora 

de competencias. 

 O programa Galeuropa contribuiu moderadamente máis que os demáis á 

empregabilidade, e o de Iniciativa Xove á mellora de competencias. 
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En definitiva 

P1. Que aptitudes interpersoais e competencias desenvolven os mozos e 

mozas que participan nos Programas Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil 

e Galeuropa? 

1. Aínda que os mozos e mozas implicados nos programas Galeuropa, Iniciativa 

Xove e Voluntariado Xuvenil desenvolven moi positivamente, en xeral, aptitudes 

interpersoais e competencias transversais, detectamos diferenzas entre os 

programas e incluso segundo a modalidade de participación, como non podía ser 

doutra forma, xa que os obxectivos e natureza dos programas son distintos.  

2. Claramente, os participantes nos tres programas desenvolven competencias 

que distintos informes a nivel nacional e internacional vinculan coa inserción 

laboral. 

3. Os programas están, polo tanto, a cumprir coas finalidades coas que foron 

deseñados e co obxectivo de mellorar as competencias, habilidades e destrezas 

dos mozos e mozas implicados de cara a incentivar a súa participación social e 

facilitar a inserción laboral. 

4. As competencias que destacan os mozos e mozas participantes están 

xustamente incluídas na Orde do 26 de febreiro de 2015 pola que se regula o 

certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude, 

polo que podemos afirmar, de forma xeral, que a Orde recolle e certifica 

axustadamente as competencias que se desenvolven nos programas. 

P5. A participación neste tipo de programas abre outras vías e opcións que 

permiten mellorar a empregabilidade dos mozos e mozas? 

1. Os datos reflexan que a situación laboral de boa parte dos mozos e mozas 

participantes nestes programas mudou comparando a súa realidade antes de 

participar e logo de facelo. Evidentemente, non podemos atribuir tal cambio en 

exclusiva a esta participación, pero si que é un elemento a considerar tendo en 

conta as aprendizaxes vinculadas a aspectos instrumentais e actitudinais. 

2. A participación nestes programas incide en determinadas cuestións 

directamente relacionadas coa empregabilidade tales como: a motivación para 

buscar emprego de forma máis activa, cambio nos plans e aspiracións laborais, 

ampliación de perspectivas laborais e vocacionais e ampliación da rede de 

contactos. 

3. O desenvolvemento de competencias que xa se están a demandar dende o 

mercado laboral abre novas opcións de traballo aos mozos e mozas galegos. 
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Enquisa a responsables de entidades/grupos informais dos Programas Iniciativa 

Xove e Voluntariado Xuvenil 

Recollemos neste apartado os resultados das análises realizadas cos datos da 

enquisa que se lle pasou aos responsables do desenvolvemento dos programas Iniciativa 

Xove e Voluntarido Xuvenil nas distintas organizacións/grupos informais e entidades de 

voluntariado e locais. 

A análise do cuestionario tamén foi presentada considerando o número total de 

mozos/as que dende as organizacións/grupos informais e entidades se implicaron nos 

programas. A razón para levar a cabo tal estudo témola na Entrevista Grupal cos mozos 

e mozas participantes na que se fixo alusión á distinta situación e problemáticas das 

organizacións grandes fronte as pequenas á hora de desenvolver os programas. 

O Programa Iniciativa Xove 

Mostra 

A mostra está constituída por 55 suxeitos dos que un 38,2% son homes e o 61,8% 

mulleres, con idades entre os 21 e 30 anos (51%), e xa a unha certa distancia están 

aqueles que se sitúan na década seguinte (38,3%). Os que superan os 40 anos son moi 

poucos (10,8%) aínda que temos que resaltar que un dos suxeitos xa cumpríu os 66 

anos. Trátase de persoas con estudos universitarios rematados (76,4%). 

Táboa 55. Máximo nivel de estudos acadado (%) 

ESO 

(equivalente) 

FP Grao 

Medio 

(equivalente) 

Bacharelato 

(equivalente) 

FP Grao 

Superior 

(equivalente) 

Universitarios 

3,6 3,6 7,3 9,1 76,4 

Responderon ao cuestionario en calidade de representantes dun “Grupo Informal” 

(33,3%), de Asociacións que prestan servizos á xuventude (42,9%) ou de Asociacións 

Xuvenís (19%). Tan só o 4,8% dos suxeitos representan a federacións. 

Os representantes de asociacións (os de grupo informal non contestaban) ocupan a 

presidencia da organización (26,2%) ou desenvolven postos técnicos (42%).  

Táboa 56. Cargo/función na organización (%) 

Presidente Secretario Técnico Outros Ns/Nc 

26,2 16,3 42 9,5 6 

Mulleres 

Menores de 30 

anos 
Estudos 

universitarios 

Técnicos ou 

presidentes 

das 

organizacións 
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Só o 27,6% informan que a súa organización non ten un programa ou obxectivos 

educativos definidos (os de grupo informal non contestaban) e o 38,2% afirman que si 

(hai unha alta taxa de non resposta).  

A participación no Programa é desigual ao longo dos anos, pero concentrándose, 

sobre todo, nos últimos: 2011 (29,1%), 2012 (38,2%), 2013 (38,2%) e 2014 (45,5%). 

Teñamos en conta, á luz do que xa temos dito, que é moi común que as organizacións 

participen en varias convocatorias, aínda que non hai ningún representante da primeira 

(2010). 

Trátase de organizacións/grupos cunha implicación numérica de efectivos moi 

distinta no Programa, aínda que máis do 30% supera os 25 mozos/as. Aqueles que 

contan con menos de 10 suxeitos apuntan directamente aos grupos informais. 

Táboa 57. Número total de mozos/as da organización/grupo informal implicados (%) 

Menos de 5 Entre 6 e 10 
Entre 11 e 

15 

Entre 16 e 

20 

Entre 21 e 

25 
Máis de 25 

19 14,3 7,1 11,9 11,9 35,7 

Xustamente, tal e como adiántamos, vamos a analizar os datos partindo desta 

variable, pero agrupando as distintas opcións en tres grupos, segundo o número de 

efectivos (ver Táboa 58).  

Táboa 58. Mostra por tamaño da organización (grupos) 

Grupos N % Mozos/as implicados 

1 14 33,3 5 a 10 mozos/as 

2 13 31 11 a 25 mozos/as 

3 15 35,7 Máis de 25 mozos/as 

O tipo de organización maioritaria en cada un deles (ver Táboa 59) é distinta. Así, 

nas que teñen menos de 10 mozos/as (grupo 1), o grupo informal é o mais representado, 

loxicamente, como acabamos de afirmar; naquelas que contan entre 11 e 25 integrantes 

(grupo 2) ou superan esa cifra (grupo 3) (máis de 25) son as asociacións que prestan 

servizos á xuventude. 

Táboa 59. Tipo de organización para cada grupo (%) 

Organización Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Asociación xuvenil 7,1 30,8 20 

Servizos á xuventude 14,3  46,1 66,7 

Federación -  - 13,3 

Grupo informal 78,6 23,1 - 

 

 

Teñen 

programa 

educativo ou 
obxectivos 

educativos 

definidos 
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Resultados 

Os representantes valoraron (moito, pouco, nada) as competencias, aptitudes e 

destrezas que consideraban que se desenvolveron coas actividades que a 

organización/grupo informal realizou no marco do programa Iniciativa Xove. Como 

podemos observar na Táboa que segue hai cinco competencias que se consideran as 

máis desenvolvidas: a capacidade de planificación, coordinación e organización; a 

capacidade de traballo en equipo; as habilidades interpersoais; a capacidade de 

adaptación e a capacidade para xerar novas ideas. Entre as menos potenciadas co 

Programa saliéntanse as aptitudes para os idiomas; a habilidade para traballar nun 

contexto internacional e o coñecemento de culturas e costumes doutros países. 

Táboa 60. Escala de Avaliación de mellora de competencias 

Competencias Moito Pouco Nada Media DT 

1. Capacidade de análise e síntese. 38,1 54,8 7,1 2,31 .604 

2. Capacidade de planificación, coordinación e organización. 73,8 23,8 2,4 2,71 .508 

3. Coñecementos xerais básicos. 47,6 45,2 7,1 2,40 .627 

4. Aptitudes para os idiomas. 9,5 35,7 54,8 1,55 .670 

5. Capacidade para a utilización das TIC. 40,5 42,9 16,7 2,24 .726 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar 

información de varias fontes). 

47,6 50 2,4 2,45 .550 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de 

decisións. 

66,7 31 2,4 2,64 .533 

8. Capacidade de crítica e autocrítica. 69 28,6 2,4 2,67 .526 

9. Capacidade de traballo en equipo. 83,3 16,7 0 2,83 .377 

10. Habilidades interpersoais. 71,4 26,2 2,4 2,69 .517 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos 

contextos. 

45,2 35,7 19 2,26 .767 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. 52,4 40,5 7,1 2,45 .633 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. 21,4 33,3 45,2 1,76 .790 

14. Compromiso ético. 52,4 42,9 4,8 2,48 .594 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. 57,1 38,1 4,8 2,52 .594 

16. Habilidades de investigación. 35,7 31 33,3 2,02 .841 

17. Capacidades para adquirir con rapidez novos 

coñecementos. 

45,2 50 4,8 2,40 .587 

18. Capacidade de adaptación. 71,4 26,2 2,4 2,69 .517 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). 73,8 21,4 4,8 2,69 .563 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a 

outros). 

64,3 33,3 2,4 2,62 .539 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. 16,7 47,6 35,7 1,81 .707 

22. Habilidade para aprender a traballar en forma autónoma. 52,4 42,9 4,8 2,48 .594 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. 50 38,1 11,9 2,38 .697 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. 61,9 31 7,1 2,55 .633 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética 

profesional. 

59,5 28,6 11,9 2,48 .707 

26. Capacidade para tolerar a frustración. 35,7 57,1 7,1 2,29 .596 

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou 

informes. 

50 38,1 11,9 2,38 .697 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. 26,2 59,5 14,3 2,12 .633 

29. Aptitudes comunicativas. 66,7 31 2,4 2,64 .533 

30. Aptitudes para o traballo en rede.  50 33,3 16,7 2,33 .754 

31. Capacidade para asumir responsabilidades. 64,3 33,3 2,4 2,62 .539 

Competencias 

máis 

desenvolvidas 

Competencias 

menos 

desenvolvidas 
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As competencias menos desenvolvidas, a xuízo dos representantes, coinciden 

coas que sinalaron os mozos e mozas do Programa, e sobre todo cos que participaron a 

través de grupos informais. Sen embargo, cando o xove se implicou a través dunha 

asociación só quedan por debaixo da media aritmética as aptitudes para os idiomas, e 

incorporase a capacidade de utilización das TIC, situándose por riba da media a 

habilidade para traballar nun contexto internacional e os coñecementos de culturas e 

costumes doutros países. 

Cando do que se trata é de sinalar de entre as competencias que se desenvolven, 

aquelas tres que consideran máis relevantes no mercado laboral, sen lugar a dúbidas, o 

que se destaca e a capacidade para traballar en equipo. 

Táboa 61. Competencias consideradas máis relevantes no mercado laboral 

O 70% das persoas sinalan que a súa organización (non grupos informais) avalía 

se os mozos/as teñen mellorado as competencias, aptitudes e destrezas asociadas ao 

programa por medio da avaliación grupal en reunións ou grupos de discusión (30,9%), 

ou avaliando aos propios mozos/as mediante tests ou formularios (20%). Só unha 

porcentaxe moi pequena alude a outros medios, neste caso ao seguimento individual.  

Táboa 62. Avaliación de competencias e procedemento (%) 

Avaliación % Procedemento % 

Si 70 Autoavaliación 20 

Non 23,3 Avaliación grupal 30,9 

NS/NC 6,7 
Avaliación de 

terceiros 
5,5 

Outros 1,8 

En xeral, descoñecen se a súa organización comunica ou informa dos resultados 

destas avaliacións aos mozos (65%). Entre os que si coñecen este dato, unicamente o 

20% afirma que trasladan aos mozos e mozas esa información, mediante reunións ou 

mesmo a partir das memorias anuais, fronte ao 15% que non o fai.  

Dado que eliximos como criterio de agrupamento a densidade nas organizacións 

participantes, agora analizaremos a incidencia do número de suxeitos da organización 

implicados no programa na avaliación das competencias. 

Primeira Segunda Terceira 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade para xerar 

novas ideas 

- Aptitudes comunicativas 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Aptitudes comunicativas 

- Capacidade de adaptación 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade para xerar novas 

ideas 

- Habilidade interpersoais 
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a) Grupo 1 (5-10 mozos/as) 

Sobre as competencias que os responsables consideran que se desenvolven (moito, 

pouco ou nada) coas actividades que as súas organizacións realizaron no marco deste 

Programa, podemos sinalar varias regularidades, fixando a nosa atención nas respostas 

maioritarias que se dan en cada categoría e en cada unha das competencias (ver Táboa 

63): 

- As competencias máis desenvolvidas son a 2, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 24, 25, 29, 30, e 

31. 

- As competencias menos desenvolvidas son a 1, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 

26, e 28. 

- A única competencia na que a maioría das respostas está distribuída por igual en 

“moito” e “pouco” desenvolvida, é a número 6 (xestión da información). 

- No resto das competencias, o 50% das respostas apunta a que son “moi” 

desenvolvidas, e o outro 50% procede da suma das respostas “pouco” e “nada”: 11, 14, 

15, 17, e 27. 

Táboa 63. Escala de Avaliación de mellora de competencias. Grupo 1 (%) 

Competencias Moito Pouco Nada 

1. Capacidade de análise e síntese. 42,9 50 7,1 

2. Capacidade de planificación, coordinación e organización. 78,6 21,4 0 

3. Coñecementos xerais básicos. 42,9 42,9 14,2 

4. Aptitudes para os idiomas. 14,2 42,9 42,9 

5. Capacidade para a utilización das TIC. 35,7 57,1 7,1 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de 

varias fontes). 

50 50 - 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións. 64,3 35,7 - 

8. Capacidade de crítica e autocrítica. 71,4 28,6 - 

9. Capacidade de traballo en equipo. 71,4 28,6 - 

10. Habilidades interpersoais. 57,2 35,7 7,1 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos. 50 28,6 21,4 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. 42,9 42,9 14,3 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. 21,4 50 28,6 

14. Compromiso ético. 50 42,9 7,1 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. 50 35,7 14,3 

16. Habilidades de investigación. 42,9 35,7 21,4 

17. Capacidades para adquirir con rapidez novos coñecementos. 50 35,7 14,3 

18. Capacidade de adaptación. 42,9 35,7 21,4 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). 85,7 14,3 - 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros). 71,4 28,6 - 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. 7,1 42,9 50 

22. Habilidade para aprender a traballar en forma autónoma. 42,9 42,9 14,2 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. 42,9 42,9 14,2 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. 71,4 28,6 - 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional. 64,3 21,4 14,3 

26. Capacidade para tolerar a frustración. 35,7 57,2 7,1 
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27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes. 50 35,7 14,3 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. 42,9 35,7 14,2 

29. Aptitudes comunicativas. 57,2 35,7 7,1 

30. Aptitudes para o traballo en rede. 57,2 28,6 14,2 

31. Capacidade para asumir responsabilidades. 71,4 28,6 - 

Como podemos comprobar, as competencias máis e menos valoradas neste 

primeiro grupo coinciden, basicamente, coas competencias autoavaliadas polos 

participantes nos grupos informais. 

Se intentamos comprimir esta información sobre a asociación/relación entre 

competencias, escollendo as máis desenvolvidas (+) e as menos (-), atopámonos con 

tres dimensións cun alto poder explicativo (ata o 74,83% da posible variación entre os 

suxeitos deste grupo). 

Dimensión 1 

- Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional (+) 

- Capacidade de adaptación (-) 

- Coñecementos xerais básicos (-) 

- Habilidades para aprender a traballar de forma autónoma (-) 

- Habilidades de investigación (-) 

- Capacidade para deseñar e xestionar proxectos (-) 

- Aptitudes para o traballo en rede (+) 

- Habilidades interpersoais (+) 

- Aptitudes comunicativas (+) 

- Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade (-) 

- Capacidade de análise e síntese (-) 

- Capacidade para tolerar a frustración (-) 

- Capacidade de negociación de forma eficaz (-) 

- Capacidade de liderado (+) 

Esta é a dimensión con máis peso e poder para explicar as variacións entre os 

suxeitos respecto dela (44,09%). Como podemos comprobar, esta dimensión inclúe 

distintos valores persoais. Hai cinco competencias que foron consideradas como as máis 

desenvolvidas (+) e que teñen que ver coa capacidade das persoas para relacionarse. Por 

outra banda, temos nove competencias pouco desenvolvidas (-), oito das cales teñen que 

ver con aptitudes/habilidades para desempeñar un traballo, e unha cunha actitude 

persoal ante o tema da diversidade. Trátase polo tanto dunha dimensión bipolar, 

representada pola capacidade para desempeñar o traballo e as actitudes ante a 

diversidade (aspecto directamente relacionado cunha faceta máis persoal que laboral). 

Dimensión 2 

- Capacidade de crítica e autocrítica (+) 

- Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor (+) 
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- Capacidade de planificación, coordinación e organización (+) 

- Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións (+) 

- Capacidade para asumir responsabilidades (+) 

Unha segunda dimensión, que ten que ver coa toma de decisións e resolución de 

problemas, está representada por competencias que foron consideradas neste grupo 

como moi desenvolvidas nas actividades realizadas no marco deste Programa (+). Todas 

elas apuntan á toma de decisións e resolución de problemas. 

Dimensión 3  

- Coñecemento de culturas e costumes doutros países (-) 

- Aptitudes para os idiomas (-) 

- Capacidade para a utilización das TIC (-) 

- Habilidades para traballar nun contexto internacional (-) 

- Capacidade para xerar novas ideas (+) 

- Capacidade de traballo en equipo (+) 

Esta dimensión, máis relacionada con temas de traballo en equipo e 

internacionalización, recolle prioritariamente as competencias menos logradas, a xuízo 

dos responsables, a pesares de que dúas delas foron elixidas polos suxeitos deste grupo 

como as máis desenvolvidas. O que acontece é que estas dúas competencias manteñen 

unha asociación oposta e inversa co resto das competencias que configuran a dimensión. 

Podemos polo tanto falar, de novo, dunha dimensión bipolar, na que nun extremo 

atopamos a habilidade/capacidade para moverse en contextos internacionais e, no outro, 

a capacidade para traballar en grupo. 

Cando lles pedimos que ordenasen as tres competencias máis relevantes no 

mercado laboral que desenvolve a xente moza con este Programa (ver Táboa 64), as 

respostas máis frecuentes para as asociacións xuvenís son a capacidade de traballar en 

equipo e para asumir responsabilidades. Nos servizos á xuventude as respostas 

abranguen máis aspectos, como a ética profesional, a habilidade para xestionar a 

información, a creatividade e o liderado. Nos grupos informais o que prima é a 

creatividade, a capacidade para traballar en equipo e para asumir responsabilidades.  

Táboa 64. Tipo de organización e competencias máis relevantes no mercado laboral. Grupo 1  

 Primeira Segunda Terceira 

Asociación 

xuvenil 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

- A experiencia en si 

mesma 

Servizos á 

xuventude 

- Compromiso coa ética 

profesional 

- Habilidade para xestionar 

información 

- Capacidade para xerar 

novas ideas 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade de liderado 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

Grupo - Capacidade para xerar - Capacidade de traballo en - Capacidade para asumir 



110 

Por último, no cuestionario deixábamos a posibilidade de que cada quen realizase 

algún comentario ou suxestión para a mellora do Programa. Concretamente, os 

requirimentos que nos fan nos tres tipos de organización teñen que ver principalmente 

con dous aspectos: os prazos para xustificar as subvencións e a resolución das 

convocatorias, aspecto, recordemos, tamén destacado na entrevista grupal ao preguntar 

aos mozos e mozas polos elementos negativos do Programa. O primeiro destacado polas 

asociacións xuvenís e o segundo polos servizos á xuventude e os grupos informais. A 

redacción literal por parte dos responsables foi a seguinte: 

- Asociacións xuvenís: “aumentar os prazos de xustificación das subvencións e de 

participación (para poder realizar actividades no verán)”. 

- Servizos á xuventude e Grupos informais: “resolver as convocatorias con máis 

rapidez, para poder facer as actividades con tempo suficiente”. 

b) Grupo 2 (11-25 mozos/as)

Nas competencias que as persoas deste grupo consideran que se desenvolven 

(moito, pouco ou nada) coas actividades que as súas organizacións realizaron ao amparo 

deste Programa, observamos varias regularidades, centrándonos naquelas respostas 

maioritarias que se dan por cada categoría e en cada unha das competencias (ver Táboa 

65): 

- As competencias máis desenvolvidas son: 2, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 25, 27, 29, e 31. 

- As competencias menos desenvolvidas son: 1, 4, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 

28, e 30. 

- No resto das competencias, o 50% das respostas apunta a que son “moi” 

desenvolvidas, e o outro 50% procede da suma das respostas “pouco” e “nada”: 3, 7, 12, 

14, 15, 23, e 24. 

Táboa 65. Escala de Avaliación de mellora de competencias. Grupo 2 (%) 

Competencias Moito Pouco Nada 

1. Capacidade de análise e síntese. 23,1 61,5 15,4 

2. Capacidade de planificación, coordinación e organización. 76,9 15,4 7,7 

3. Coñecementos xerais básicos. 46,2 53,8 0 

4. Aptitudes para os idiomas. 0 23,1 76,9 

5. Capacidade para a utilización das TIC. 23,1 38,5 38,4 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de

varias fontes). 

30,8 61,5 7,7 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións. 53,8 46,2 0 

informal novas ideas equipo responsabilidades 
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8. Capacidade de crítica e autocrítica. 61,5 30,8 7,7 

9. Capacidade de traballo en equipo. 76,9 23,1 0 

10. Habilidades interpersoais. 69,2 30,8 0 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos. 30,8 53,8 15,4 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. 53,8 46,2 0 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. 30,8 15,4 53,8 

14. Compromiso ético. 53,8 38,5 7,7 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. 53,8 46,2 0 

16. Habilidades de investigación. 30,8 15,4 53,8 

17. Capacidades para adquirir con rapidez novos coñecementos. 38,5 61,5 0 

18. Capacidade de adaptación. 69,2 30,8 0 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). 61,5 23,1 15,4 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros). 61,5 38,5 0 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. 23,1 53,8 23,1 

22. Habilidade para aprender a traballar en forma autónoma. 38,5 61,5 0 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. 53,8 38,5 7,7 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. 53,8 38,5 7,7 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional. 61,5 23,1 15,4 

26. Capacidade para tolerar a frustración. 23,1 69,2 7,7 

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes. 61,5 23,1 15,4 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. 7,7 76,9 15,4 

29. Aptitudes comunicativas. 69,2 30,8 0 

30. Aptitudes para o traballo en rede.  38,5 38,5 23 

31. Capacidade para asumir responsabilidades. 61,5 38,5 0 

Ao comprimir esta información sobre a asociación/relación entre competencias 

para este grupo, escollendo as que son máis desenvolvidas (+) e as menos (-), 

atopámonos, de novo, con tres dimensións que explican ata o 67,45% da posible 

variación entre os suxeitos do grupo: 

Dimensión 1 

- Aptitudes comunicativas (+) 

- Habilidades interpersoais (+) 

- Habilidades de xestión da información (-) 

- Aptitudes para o traballo en rede (-) 

- Capacidade para asumir responsabilidades (+) 

- Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional (+) 

- Capacidade para deseñar e xestionar proxectos (+) 

- Capacidade de negociación de forma eficaz (-) 

- Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor (+) 

- Capacidade de adaptación (+) 

- Capacidade para a utilización das TIC (-) 

Estamos diante da dimensión, de relacións, responsabilidade e iniciativa, con 

máis peso e poder para explicar as variacións entre os suxeitos deste grupo respecto dela 

(40,51%). Hai sete competencias que foron consideradas como as máis favorecidas (+) 

e catro entre as menos (-). En xeral, podemos dicir que hai tres aspectos que parecen ter 

una relación moi consistente: as relacións interpersoais, a responsabilidade profesional e 

as iniciativas na elaboración de novas ideas. É, polo tanto, unha dimensión na que 
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destacan tres factores fortemente asociados coa faceta laboral fronte a aspectos máis de 

carácter persoal. 

Dimensión 2 

- Habilidades para aprender a traballar de forma autónoma (-) 

- Habilidades de investigación (-) 

- Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes (+) 

- Coñecemento de costumes e culturas doutros países (-) 

- Coñecementos xerais básicos (-) 

- Habilidades para traballar nun contexto internacional (-) 

- Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos (-) 

- Capacidade de liderado (+) 

Esta dimensión está representada por competencias relacionadas coa autonomía, 

contexto internacional e representación que foron valoradas como pouco ou nada 

desenvolvidas nas actividades levadas a cabo (6 fronte a 2 consideradas como moi 

desenvolvidas). Ao igual que na dimensión anterior, atopámonos con tres aspectos cun 

carácter máis individual que grupal: posibilidade de traballar dun xeito autónomo, nun 

contexto internacional e capacidade para presentar publicamente produtos, ideas ou 

informes.  

Dimensión 3 

- Capacidade de planificación, coordinación e organización (+) 

- Capacidade de crítica e autocrítica (+) 

- Capacidade para traballar en equipo (+) 

- Capacidade para tolerar a frustración (-) 

- Capacidade para xerar novas ideas (+) 

- Capacidade de análise e síntese (-) 

Esta última dimensión agrupa prioritariamente as competencias máis 

desenvolvidas no Programa (catro fronte a dúas das menos promovidas). Trátase da 

capacidade para traballar en equipo, para planificar, pola capacidade de crítica e, mesmo 

para xerar novas ideas. 

As tres competencias máis importantes no mercado laboral que desenvolve a xente 

moza con este Programa (ver Táboa 66) son, á xuízo dos enquisados das asociacións 

xuvenís, as centradas prioritariamente no desempeño do traballo en grupo, a capacidade 

de adaptación e para deseñar e xestionar proxectos, así como as aptitudes 

comunicativas. Nos servizos á xuventude as respostas abranguen ademais destes 

aspecto, o factor de asumir responsabilidades. Nos grupos informais as respostas son 
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máis variadas e atinxen a factores de tipo persoal (creatividade, adaptación), ás relacións 

(equipo, comunicación) e á asunción de responsabilidades dentro da organización.  

Táboa 66. Tipo de organización e competencias máis relevantes no mercado laboral. Grupo 2  

Por último, os requirimentos que nos fan desde os Servizos á xuventude e os 

Grupos informais (as Asociacións xuvenís non fan comentario algún), teñen que ver, 

novamente, cos atrancos que xorden polos requisitos das distintas convocatorias, coas 

dificultades para xustificar algúns programas e cos prazos nos que se comunican as 

concesións de subvencións:   

- Servizos á xuventude: 

 “os requisitos da convocatoria levaron a non poder cubrir as demandas, motivo 

polo cal non participaron nas dúas últimas convocatorias” 

 “dificultades para xustificar algúns programas polo feito de non poder incluir a 

alimentación (por exemplo, nos campos de traballo)” 

- Grupos informais:  

“a administración debería comunicar con máis antelación a concesión das 

subvencións”. 

c) Grupo 3 (máis de 25 mozos/as) 

Os responsables das organizacións grandes consideran que no marco deste 

Programa hai unha serie de competencias que se desenvolven en maior medida (ver 

Táboa 67): 

- As competencias máis desenvolvidas son a 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 

20, 22, 24, 29, e 31. 

 Primeira Segunda Terceira 

Asociación 

xuvenil 

- Capacidade de traballo 

en equipo 

- Capacidade adaptación 

- Capacidade para deseñar 

e xestionar proxectos 

- Aptitudes comunicativas 

- Capacidade para tolerar a 

frustración 

 

Servizos á 

xuventude 

- Capacidade de traballo 

en equipo 

- Aptitudes comunicativas - Capacidade de adaptación 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

Grupo 

informal 

- Capacidade de 

adaptación 

- Creatividade 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

- Aptitudes comunicativas 

- Habilidades para 

traballar nun contexto 

internacional 

- Capacidade de traballo 

en equipo 

- Capacidade de planificación, 

coordinación e organización 
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- As competencias menos desenvolvidas correspóndense coa 4, 13, 16, 21, 26, 27, 

e 28. 

- No resto, a metade das respostas apuntan a que son “moi” desenvolvidas, e o 

outro 50% procede da suma das respostas “pouco” e “nada”: 1, 3, 11, 14, 23, 25, e 30. 

Táboa 67. Escala de Avaliación de mellora de competencias. Grupo 3 (%) 

Competencias Moito Pouco Nada 

1. Capacidade de análise e síntese. 46,7 53,3 0 

2. Capacidade de planificación, coordinación e organización. 66,7 33,3 0 

3. Coñecementos xerais básicos. 53,3 40 6,7 

4. Aptitudes para os idiomas. 13,3 40 46,7 

5. Capacidade para a utilización das TIC. 60 33,3 6,7 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de 

varias fontes). 

60 40 0 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións. 80 13,3 6,7 

8. Capacidade de crítica e autocrítica. 73,3 26,7 0 

9. Capacidade de traballo en equipo. 100 0 0 

10. Habilidades interpersoais. 86,7 13,3 0 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos. 53,3 26,7 20 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. 60 33,3 6,7 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. 13,3 33,3 53,4 

14. Compromiso ético. 53,3 46,7 0 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. 66,7 33,3 0 

16. Habilidades de investigación. 33,3 40 26,7 

17. Capacidades para adquirir con rapidez novos coñecementos. 60 40 0 

18. Capacidade de adaptación. 66,7 33,3 0 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). 73,3 26,7 0 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros). 60 33,3 6,7 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. 20 46,7 33,3 

22. Habilidade para aprender a traballar en forma autónoma. 73,3 26,7 0 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. 53,3 33,3 13,3 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. 60 26,7 13,3 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional. 53,3 40 6,7 

26. Capacidade para tolerar a frustración. 46,7 46,7 6,7 

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes. 40 53,3 6,7 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. 26,7 60 13,3 

29. Aptitudes comunicativas. 73,3 26,7 0 

30. Aptitudes para o traballo en rede.  53,3 33,3 13,4 

31. Capacidade para asumir responsabilidades. 60 33,3 6,7 

Se intentamos comprimir esta información en base á asociación/relación entre 

competencias, escollendo as máis (+) e as menos (-) favorecidas polo programa, 

atopámonos con tres dimensións que explican ata o 68,87% da posible variación entre 

os suxeitos do grupo: 

Dimensión 1 

- Capacidade para xerar novas ideas (+) 

- Capacidade de adaptación (+) 

- Capacidade para a utilización das TIC (+) 

- Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos (+) 

- Habilidades interpersoais (+) 
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- Aptitudes comunicativas (+) 

- Capacidade para tolerar a frustración (-) 

- Habilidades de xestión da información (+) 

- Habilidades para aprender a traballar de forma autónoma (+) 

- Capacidade de liderado (+) 

- Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica (+) 

De novo, esta dimensión que ten que ver coa creatividade, formación e adaptación, 

é a que ten máis peso e poder para explicar as variacións entre os enquisados respecto 

dela (40,03%). Hai dez competencias que foron consideradas como as máis 

desenvolvidas (+) e que teñen que ver con tres contidos do desempeño laboral cun forte 

carácter persoal en contraposición ao máis social: xeración de novas ideas, a adaptación 

aos novos retos tecnolóxicos e a formación persoal en ámbitos variados (xestión e 

formación). 

Dimensión 2 

- Capacidade de planificación, coordinación e organización (+) 

- Habilidades de investigación (-) 

- Capacidade de negociación de forma eficaz (-) 

- Habilidades para traballar nun contexto internacional (-) 

- Aptitudes para os idiomas (-) 

- Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións (+) 

- Capacidade para asumir responsabilidades (+) 

- Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor (+) 

A segunda dimensión aparece representada ao 50% por competencias, 

relacionadas coa responsabilidade e a internacionalización, que foron consideradas 

como pouco ou nada desenvolvidas nas actividades realizadas (-) e por aquelas que se 

sitúan no polo contrario (+). Todas elas apuntan a una dimensión relacionada 

directamente coa responsabilidade e á posibilidade de traballar nun contexto 

internacional. A primeira relacionada coas competencias moi desenvolvidas e a segunda 

coas pouco ou nada desenvolvidas. 

Dimensión 3 

- Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade (+) 

- Capacidade de crítica e autocrítica (+) 

- Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes (-) 

Esta dimensión recolle competencias pouco ou nada desenvolvidas no marco deste 

Programa (-) á vez que incorpora dúas que foron elixidas polos suxeitos deste grupo 

como as máis desenvolvidas (+). O saber desempeñar o traballo en contextos de 
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diversidade e a habilidade para explicar o propio desempeño cara ao público configuran 

a esta dimensión.  

Cando lles pedimos que ordenen as tres competencias máis relevantes do mercado 

laboral que desenvolve a xente nova con este Programa (ver Táboa 68) as respostas 

máis frecuentes para as asociacións xuvenís teñen que ver co traballo en equipo, a 

capacidade de planificación, e as aptitudes comunicativas. Para os servizos á xuventude 

priman as aptitudes comunicativas e, para as federacións, as habilidades de relación 

interpersoal e a capacidade de adaptación. 

Táboa 68. Tipo de organización e competencias máis relevantes no mercado laboral. Grupo 3 

Por último, os requirimentos que nos fan nos tres tipos de organización deste 

grupo teñen que ver principalmente con distintos aspectos: os prazos para xustificar as 

subvencións, a resolución das convocatorias, a idade dos participantes ou mesmo a 

necesidade de avaliar:  

- Asociacións xuvenís:  

“facer antes a comunicación das axudas para poder publicitar o programa”. 

- Servizos á xuventude:  

“é imprescindible avaliar este tipo de programas” 

“pouca flexibilidade nos requisitos das convocatorias para poder adaptalas á 

realidade de algunhas entidades” 

“ensinar e facilitar axudas as entidades para aprender a presentar os proxectos 

dun xeito axeitado ás convocatorias”. 

 Primeira Segunda Terceira 

Asociación 

xuvenil 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade de 

planificación, coordinación 

e organización 

- Aptitudes comunicativas 

- Habilidades interpersoais 

- Capacidade para deseñar e 

xestionar proxectos 

- Capacidade de 

negociación de forma 

eficaz 

- Habilidade para aprender a 

traballar de forma autónoma 

- Capacidade para a 

resolución de problemas e 

toma de decisións 

Servizos á 

xuventude 

- Aptitudes comunicativas - Capacidade de adaptación - Creatividade 

- Habilidades interpersoais 

- Capacidade para traballar 

en equipo 

Federación - Habilidades interpersoais 

- Capacidade de 

adaptación 

- Aptitudes comunicativas. - Capacidade para tolerar a 

frustración 

- Coñecemento, análise e 

interpretación do entorno 

físico e social 
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- Federacións:  

“ampliar o rango de idade dos participantes” 

En definitiva, da análise destes datos, podemos afirmar, en primeiro lugar, sobre o 

perfil dos/as representantes e das mesmas organizacións/grupos informais participantes 

no programa:  

 Mulleres, mozas con menos de trinta anos e con estudos universitarios.  

 As organizacións contan cun programa ou obxectivos educativos 

definidos. 

 As organizacións desenvolven procesos de avaliación, ben de forma grupal 

ou mediante autoinformes dos propios mozos/as. 

 Descoñecen si se informa dos resultados das avaliacións aos mozos e 

mozas participantes e entre os que si coñecen ese dato, afirman que non se 

informa ás mozos e mozas. 

En segundo lugar, respecto das habilidades, aptitudes, competencias e destrezas 

desenvolvidas no marco do Programa “Iniciativa Xove”, observamos, a partir da 

resposta maioritaria en cada un dos tres grupos seleccionados, os aspectos máis e menos 

valorados unicamente cando hai coincidencia nos tres grupos. 

Táboa 69. Escala de Avaliación de mellora de competencias. Resumo nos tres grupos 

Competencias Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1. Capacidade de análise e síntese. Pouco Pouco  Moito/Pouco 

2. Capacidade de planificación, coordinación e 

organización. 

Moito Moito Moito 

3. Coñecementos xerais básicos. Pouco Moito/Pouco Moito/Pouco 

4. Aptitudes para os idiomas. Nada Nada Nada 

5. Capacidade para a utilización das TIC. Pouco Pouco Moito 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e 

analizar información de varias fontes). 

Moito/Pouco Pouco Moito 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de 

decisións. 

Moito Moito/Pouco Moito 

8. Capacidade de crítica e autocrítica. Moito Moito Moito 

9. Capacidade de traballo en equipo. Moito Moito Moito 

10. Habilidades interpersoais. Moito Moito Moito 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en 

distintos contextos. 

Moito/Pouco Pouco Moito/Pouco 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. Pouco Moito/Pouco Moito 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. Pouco Nada Nada 

14. Compromiso ético. Moito/Pouco Moito/Pouco Moito/Pouco 

15.Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. Moito/Pouco Moito/Pouco Moito 

16.Habilidades de investigación. Pouco Nada Pouco 

17.Capacidade para adquirir con rapidez novos 

coñecementos. 

Moito/Pouco Pouco Moito 
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18.Capacidade de adaptación. Pouco Moito Moito 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). Moito Moito Moito 

20. Capacidade de liderado (mobilizar a outros). Moito Moito Moito 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. Nada Pouco Pouco 

22. Habilidade para aprender a traballar en forma 

autónoma. 

Pouco Pouco Moito 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. Pouco Moito/Pouco Moito/Pouco 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. Moito Moito/Pouco Moito 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e 

ética profesional. 

Moito Moito Moito/Pouco 

26. Capacidade para tolerar a frustración. Pouco Pouco Poco 

27.Capacidade para presentar en público produtos, ideas 

ou informes. 

Moito/Pouco Moito Pouco 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. Pouco Pouco Pouco 

29. Aptitudes comunicativas. Moito Moito Moito 

30. Aptitudes para o traballo en rede.  Moito Nada Moito/Pouco 

31. Capacidade para asumir responsabilidades. Moito Moito Moito 

Analizando esta Táboa resumo podemos comprobar que as competencias que os 

tres grupos din que se desenvolven moito nas súas organizacións son: 2, 8, 9, 10, 19, 20, 

29, e 31.  

Segundo Guerrero (1999), autor que establece unha serie de criterios para 

clasificar as competencias profesionais, podemos afirmar, por unha banda, que as máis 

destacadas correspóndense con: 

- Competencias técnicas, no senso de que transcenden os límites da profesión, 

afondando nela e ampliándoa como no caso da capacidade de crítica e autocrítica (8). 

- Competencias metodolóxicas que destacan a flexibilidade no traballo xunto cos 

procedementos, implicando a capacidade para aplicar os coñecementos na práctica (15), 

a capacidade de adaptación (18) e a capacidade para xerar novas ideas (19). 

- Competencias sociais nas que o importante son as formas de comportamento, 

como a capacidade de traballo en equipo (9), as habilidades interpersoais (10), o 

compromiso ético (14), a capacidade de iniciativa e espírito emprendedor (24) e as 

aptitudes comunicativas (29). 

- Competencias participativas que poñen de manifesto os distintos estilos de 

organizarse e de participación, como a capacidade de liderado (20) e a capacidade para 

asumir responsabilidades (31). 

Por outra, en cambio, as habilidades que os tres grupos consideran que apenas se 

desenvolven nas súas organizacións son: 4, 13, 21, 26, e 28. Empregando o mesmo 

criterio de análise (Guerrero, 1999), atopamos o seguinte: 
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- Competencias técnicas, tales como as aptitudes para os idiomas (4), as 

habilidades para traballar nun contexto internacional (13) e o coñecemento de culturas e 

costumes doutros países (21). 

- Competencias sociais como a capacidade de negociación de forma eficaz (28). 

Ademais, consideramos que é necesario sinalar unha serie de matices que atinxen 

a cada un dos grupos por separado e que reflexan as diferenzas segundo o número de 

efectivos implicados: 

No grupo con máis de 25 mozos/as hai unha serie de competencias que so 

sinalou este grupo como “moi desenvolvidas”: Capacidade para a 

utilización das TIC (5), habilidades de xestión da información (6), 

recoñecemento da diversidade e multiculturalidade (12), capacidade para 

aplicar os coñecementos na práctica (15), capacidade para adquirir con 

rapidez novos coñecementos (17) e habilidade para aprender a traballar de 

forma autónoma (22). 

Nos demais grupos o número de competencias sinaladas, en exclusiva, 

como moi desenvolvidas é menor. Así, no de 11 a 25 mozos destacan 

dúas: capacidade para deseñar e xestionar proxectos (23), e capacidade 

para presentar en público produtos, ideas ou informes (27). No grupo con 

menos de 10 mozos e mozas só sobresae a de aptitudes para o traballo en 

rede (30). 

O grupo máis amplo tamén sinalou en exclusiva unha competencia 

considerada como a “menos” desenvolvida. Trátase da capacidade para 

presentar en público produtos, ideas ou informes (27). E no grupo 1 

destacamos o recoñecemento da diversidade e multiculturalidade (12); a 

capacidade de adaptación (18); e a capacidade para deseñar e xestionar 

proxectos (23). 

En terceiro lugar, ao analizar entre as competencias ou habilidades indicadas as 

tres que os/as representantes das organizacións/grupos informais que implementaron o 

Programa “Iniciativa Xove”consideran máis relevantes no mercado laboral, rexistramos, 

a partir da resposta maioritaria para cada un, as seguintes: 
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Táboa 70. Competencias máis relevantes no mercado laboral segundo os representantes de 

organizacións/grupos informais 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Primeira - Capacidade para xerar 

novas ideas 

(creatividade) 

- Capacidade de traballo 

en equipo 

- Aptitudes comunicativas 

Segunda - Capacidade de traballo 

en equipo 

- Aptitudes 

comunicativas 

- Habilidades interpersoais 

- Capacidade de adaptación 

Terceira - Habilidades 

interpersoais 

- Capacidade de liderado 

- Aptitudes 

comunicativas 

- Capacidade de 

adaptación 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

A capacidade de traballo en equipo sinálase nos tres grupos, pero é a 

primeira para o grupo 2. E o mesmo sucede coas aptitudes comunicativas 

que, nesta ocasión, e destacada polo grupo 3. 

As habilidades interpersoais son resaltadas polo grupo 1 e 3, e a de 

adaptación polo 3 e o 2. 

A capacidade de liderado e para xerar novas ideas só son destacadas polos 

responsables de organización que incluimos no grupo 1, no que, como xa 

vimos, se concentran os grupos informais. 

Suxestións para a mellora do Programa Iniciativa Xove 

No primeiro grupo (organizacións que teñen entre 5 e 10 mozos/as), a 

recomendación máis numerosa refírese ao papel da administración á hora 

de presentar a convocatoria (suxerindo que saia un ano antes da concesión 

das axudas), no establecemento dos prazos de presentación, resolución e 

concesión de axudas coordinadas e axustadas ás necesidades das 

organizacións que desenvolven o Programa (destacando que as axudas 

programadas pola administración chegan meses despois da iniciación dos 

programas). 

O grupo de representantes de organizacións/grupos informais cun número 

de mozos/as entre 11 e 20 sinala este mesmo aspecto (que a administración 

comunique con tempo a concesión de subvencións), as dificultades para 

xustificar algúns programas e os problemas para participar derivados da 
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imposibilidade de cubrir a demanda de mozos/as á hora de axustala aos 

requisitos da convocatoria. 

 As organizacións que contan con máis de 25 mozos/as, destacan a 

necesidade de avaliar este tipo de programas e demandan máis 

flexibilidade na implementación dos mesmos, para poder adaptalos ás 

peculiaridades das organizacións/entidades que os executan. 

 

O Programa Voluntariado Xuvenil 

Mostra 

Participan neste programa un total de 49 representantes, maioritariamente 

mulleres (79,6%), que superan os 31 anos (46,9% teñen entre 31 e 39 anos e o 30,5% 

entre 41 e 53). Os que están por debaixo dos 30 suman o 22,4% da mostra, situándose o 

límite inferior nos 26 anos e o superior en 53. Trátase de persoas con estudos 

universitarios rematados (85,7%). 

Táboa 71. Máximo nivel de estudos acadado (%) 

ESO 

(equivalente) 

FP Grao 

Medio 

(equivalente) 

Bacharelato 

(equivalente) 

FP Grao 

Superior 

(equivalente) 

Universitarios 

2,0 - 4,1 8,2 85,7 

Responderon ao cuestionario en calidade de representantes de entidades de acción 

voluntaria (59,5%), ou de entidades locais (40,5%). Desenvolven, fundamentalmente, 

postos técnicos na organización ou nos concellos. O 16% daqueles que englobamos na 

categoría outros acolle a coordinadores de voluntariado, informadores xuvenís, persoal 

laboral da entidade, outros técnicos do concello ou xerentes. 

Táboa 72. Cargo/función na organización (%) 

Presidente Secretario Técnico 

organización 

Concelleiro Técnico 

xuventude 

concello 

Técnico 

voluntariado 

concello 

Outros NS/NC 

- 2,0 39,7 5,5 10,2 17,3 16,3 105 

Máis da metade da mostra (59,5%) informa que a súa organización ten un 

programa ou obxectivos educativos definidos fronte ao 24,3% que se manifestan en 

sentido contrario, e o 16,2% que non sabe respostar.  

A participación neste Programa é desigual ao longo dos anos, pero 

concentrándose, sobre todo, nos últimos: 2011 (46,9%), 2012 (46,9%), 2013 (55,1%) e 

Mulleres 
Maiores de 31 anos 

Estudos 

universitarios 

Técnicos das 

organziacións ou 

dos concellos 

Teñen programa 

educativo ou 
obxectivos 

educativos 

definidos  
 

 

concellos 
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2014 (59,2%). Moitas das organizacións, como xa vimos, participan de forma 

continuada nas distintas convocatorias do programa. 

Trátase de entidades cun número moi desigual no total de mozos e mozas 

implicados no programa Voluntariado Xuvenil. Aínda así, a maior porcentaxe 

correspondese co grupo de entre 6 e 10 efectivos. 

Táboa 73. Número total de mozos/as das entidades implicados (%) 

Menos de 5 Entre 6 e 10 Entre 11 e 15 Entre 16 e 20 Entre 21 e 25 Máis de 25 

2,7 43,2 13,5 10,8 10,8 18,9 

Para facilitar a análise establecemos tres grupos de estudo segundo o número de 

mozos e mozas implicados. 

Táboa 74. Mostra por tamaño da entidade (grupos) 

Grupos N % Voluntarios/as implicados 

1 17 45,9 5 a 10 mozos/as  

2  13 35,2 11 a 25 mozos/as 

3 7 18,9 Mais de 25 mozos/as 

Como podemos ver na Táboa que segue, no grupo 1 a entidade de acción 

voluntaria é a máis representada, o grupo de entre 11 e 25 mozos/as (grupo 2) ao igual 

que os suxeitos do 3 (con máis de 25 mozos/as), están repartidos, de forma bastante 

parella, entre os dous tipos de entidades.  

Táboa 75. Tipo de entidade para cada grupo (%) 

Entidade Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Acción Voluntaria 64,7 53,8 57,1 

Local 35,3  46,2 42,9 

Resultados 

Os representantes valoraron (moito, pouco, nada) as competencias, aptitudes e 

destrezas que entenden se desenvolveron coas actividades que a entidade realizou ao 

amparo do programa Voluntariado Xuvenil. Destacan cinco competencias que se 

consideran as máis desenvolvidas (ver Táboa 76): a capacidade de traballo en equipo; as 

habilidades interpersoais; a capacidade de adaptación; o compromiso coa identidade, 

desenvolvemento e ética profesional; e a capacidade para aplicar os coñecementos na 

práctica. Entre as menos potenciadas co Programa, xa que están por debaixo da media, 

saliéntanse as aptitudes para os idiomas; o coñecemento de culturas e costumes doutros 

países; a habilidade para traballar nun contexto internacional; e e habilidades de 

investigación. 

Competencias 

máis 

desenvolvidas 

Competencias 
menos 

desenvolvidas 
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Táboa 76. Escala de Avaliación de mellora de competencias 

Competencias Moito Pouco Nada Media DT 

1. Capacidade de análise e síntese. 37,8 48,6 13,5 2,24 .683 

2. Capacidade de planificación, coordinación e 

organización. 

70,3 27 2,7 2,68 .530 

3. Coñecementos xerais básicos. 54,1 43,2 2,7 2,51 .559 

4. Aptitudes para os idiomas. 13,5 27 59,5 1,54 .730 

5. Capacidade para a utilización das TIC. 37,8 56,8 5,4 2,32 .580 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e 

analizar información de varias fontes). 

45,9 51,4 2,7 2,43 .555 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de 

decisións. 

67,6 32,4 0 2,68 .475 

8. Capacidade de crítica e autocrítica. 64,9 27 8,1 2,57 .647 

9. Capacidade de traballo en equipo. 94,6 5,4 0 2,95 .229 

10. Habilidades interpersoais. 86,5 10,8 2,7 2,84 .442 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en 

distintos contextos. 

35,1 56,8 8,1 2,27 .608 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. 64,9 32,4 2,7 2,62 .545 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. 21,6 29,7 48,6 1,73 .804 

14. Compromiso ético. 78,4 18,9 2,7 2,76 .495 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. 81,1 18,9 0 2,81 .397 

16. Habilidades de investigación. 16,2 51,4 32,4 1,84 .688 

17. Capacidades para adquirir con rapidez novos 

coñecementos. 

56,8 43,2 0 2,57 .502 

18. Capacidade de adaptación. 83,8 16,2 0 2,84 .374 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). 75,7 24,3 0 2,76 435 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a 

outros). 

59,5 35,1 5,4 2,54 .605 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. 18,9 32,4 48,6 1,70 .777 

22. Habilidade para aprender a traballar de forma 

autónoma. 

54,1 37,8 8,1 2,46 .650 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. 37,8 43,2 18,9 2,19 .739 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. 43,2 45,9 10,8 2,32 .669 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética 

profesional. 

78,4 21,6 0 2,78 .417 

26. Capacidade para tolerar a frustración. 45,9 51,4 2,7 2,43 .555 

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas 

ou informes. 

24,3 54,1 21,6 2,03 .687 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. 29,7 48,6 21,6 2,08 .722 

29. Aptitudes comunicativas. 70,3 29,7 0 2,70 .463 

30. Aptitudes para o traballo en rede.  54,1 37,8 8,1 2,46 .650 

31. Capacidade para asumir responsabilidades. 75,7 24,3 0 2,76 .435 

Ao sinalar, entre todas elas, aquelas tres que consideran máis relevantes no 

mercado laboral, os responsables destacan, sobre todo, a capacidade de traballo en 

equipo e a capacidade para asumir responsabilidades. Traballo en equipo a competencia máis relevante  

Táboa 77. Competencias máis relevantes no mercado laboral  

Primeira Segunda Terceira 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

- Capacidade de 

- Aptitudes comunicativas 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade de traballo en 

equipo. 

- Capacidade para a 

resolución de problemas e 

toma de decisións 

Traballo en equipo 
e capacidade para 

asumir 

responsabilidades 
competencias máis 

relevantes no 

mercado laboral 



124 

 

Máis do 70% da mostra sinala que a entidade avalía se os mozos/as teñen 

mellorado as competencias, aptitudes e destrezas asociadas ao programa, 

fundamentalmente a través da avaliación grupal en reunións ou grupos de discusión. Só 

unha porcentaxe moi pequena alude a outros medios, neste caso, o seguimento 

individual e a observación dos mesmos técnicos.  

Táboa 78. Avaliación de competencias e procedemento (%) 

Avaliación % Procedemento % 

Si 73,0 Autoavaliación 10,0 

Non 24,3 Avaliación grupal 49,0 

NS/NC 
2,7 

Avaliación de 

terceiros 
4,1 

  Outros  6,1 

Sen embargo, non saben se a entidade comunica ou informa dos resultados destas 

avaliacións aos mozos (78,6%). Entre os que si coñecen este dato, só o 7% afirma que 

trasladan aos mozos e mozas esa información fronte ao dobre (14,3%) que non o fai. 

Basicamente, empregan reunións, trasladan a información de forma verbal e directa ou 

mesmo a partires das memorias finais. 

Dado que eliximos como criterio de agrupamento a densidade das entidades, a 

partires de agora analizaremos a incidencia do número de suxeitos implicados no 

programa na avaliación de competencias, como xa fixemos co programa anterior. 

a) Grupo 1 (5-10 mozos/as) 

Neste primeiro grupo, ao analizar as competencias que consideran desenvoltas 

coas actividades realizadas no marco do Programa, observamos, atendendo as respostas 

maioritarias, varias regularidades (ver Táboa 79): 

- As competencias máis desenvolvidas son a 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 25, 26, e 

31. 

- As competencias menos desenvolvidas son a 1, 4, 5, 6, 11, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 

27, e 28. 

- No resto das competencias, a metade das respostas apunta a que son “moi” 

desenvolvidas, e a outra procede da suma das respostas “pouco” + “nada”: 3, 12, 17, 20, 

29, e 30. 

 

planificación, coordinación e 

organización 

 - Capacidade para asumir 

responsabilidades 

As entidades 
avalían o 

desenvolvemento 

das competencias 

Descoñecen se a 

organización 
informa dos 

resultados da 

avaliación 

Non se informa 

dos resultados da 
avaliación aos 

mozos e mozas 
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Táboa 79. Escala de Avaliación de mellora de competencias. Grupo 1 (%) 

Competencias Moito Pouco Nada 

1. Capacidade de análise e síntese. 23,5 53,8 17,6 

2. Capacidade de planificación, coordinación e organización. 58,8 35,3 5,9 

3. Coñecementos xerais básicos. 52,9 41,2 5,9 

4. Aptitudes para os idiomas. 11,8 5,9 82,3 

5. Capacidade para a utilización das TIC. 29,4 64,7 5,9 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información 

de varias fontes). 

29,4 70,6 0 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións. 58,8 41,2 0 

8. Capacidade de crítica e autocrítica. 58,8 29,4 11,8 

9. Capacidade de traballo en equipo. 94,1 5,9 0 

10. Habilidades interpersoais. 88,2 11,8 0 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos. 41,2 58,8 0 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. 52,9 41,2 5,9 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. 17,6 29,4 53 

14. Compromiso ético. 76,5 23,5 0 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. 64,7 35,3 0 

16. Habilidades de investigación. 11,8 47 41,2 

17. Capacidades para adquirir con rapidez novos coñecementos. 52,9 47,1 0 

18. Capacidade de adaptación. 76,5 23,5 0 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). 70,6 29,4 0 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros). 47 47 6 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. 11,8 11,8 76,4 

22. Habilidade para aprender a traballar en forma autónoma. 35,3 52,9 11,8 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. 23,5 47,1 29,4 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. 29,4 58,8 11,8 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional. 76,5 23,5 0 

26. Capacidade para tolerar a frustración. 52,9 47,1 0 

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes. 11,8 64,7 23,5 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. 29,4 47,1 23,5 

29. Aptitudes comunicativas. 47,1 52,9 0 

30. Aptitudes para o traballo en rede.  47 47 6 

31. Capacidade para asumir responsabilidades. 64,7 35,3 0 

Ao comprimir a información segundo a asociación/relación entre competencias, 

escollendo as que se ven máis favorecidas (+) e as menos (-), atopámonos con catro 

dimensións que explican ata o 74,40% da posible variación entre os suxeitos do grupo: 

Dimensión 1  

- Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica (+) 

- Capacidade de crítica e autocrítica (+) 

- Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións (+) 

- Capacidade para xerar novas ideas (+) 

- Compromiso ético (+) 

Esta dimensión relacionada coa ética profesional é a que ten maior peso e poder 

para explicar as variacións entre os suxeitos deste grupo respecto dela (44,09%). Hai 

cinco competencias que foron consideradas como as máis desenvolvidas (+) e que teñen 

que ver co compromiso ético e con habilidades como aplicar os coñecementos, a 

capacidade de crítica, a capacidade de solución de problemas e a capacidade de xerar 

novas ideas.  
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Dimensión 2  

- Capacidade de traballo en equipo (+) 

- Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor (+) 

- Capacidade de adaptación (+) 

A segunda dimensión está representada por competencias que foron consideradas 

como moi desenvolvidas nas actividades realizadas (+). Todas elas apuntan ao 

desempeño en grupo e a capacidade de iniciativa e adaptación. 

Dimensión 3  

- Aptitudes para os idiomas (-) 

- Coñecementos de culturas e costumes de outros países (-) 

- Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes (-) 

- Habilidade para traballar nun contexto internacional (-) 

- Habilidades de investigación (-) 

- Capacidade de negociación de forma eficaz (-) 

Esta dimensión recolle prioritariamente as competencias menos desenvolvidas (-) 

no grupo. Catro son os aspectos a salientar: as habilidades para moverse nun contexto 

internacional, as habilidades de investigación, a capacidade para falar en público e a 

capacidade de negociación. Competencias que abranguen a ámbitos moi distintos, 

unidos unicamente polo feito de ser pouco ou nada desenvolvidos nestas entidades.  

Dimensión 4  

- Habilidades de xestión da información (-) 

- Capacidade de análise e síntese (-) 

- Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma (-) 

De xeito semellante á anterior, esta dimensión aglutina as competencias menos 

desenvolvidas no marco deste Programa (-), todas elas teñen un forte compoñente 

individual, sendo una das dimensións máis claras e compactas respecto do seu contido. 

Cando lles pedimos que destas competencias seleccionen as tres máis relevantes 

no mercado laboral, as respostas máis frecuentes en ambas entidades teñen que ver co 

desempeño en grupo e coa asunción de responsabilidades.  

Táboa 80. Tipo de entidade e competencias máis relevantes no mercado laboral. Grupo 1 

Entidade Primeira Segunda Terceira 

Acción 

voluntaria 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Aptitudes 

comunicativas 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades. 

Local - Capacidade para asumir 

responsabilidades 

- Capacidade de 

traballo en equipo 

- Capacidade de adaptación. 
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Por último, as suxestións que nos fan nos dous tipos de entidades teñen que ver 

principalmente con varios aspectos: os prazos para xustificar as subvencións, a 

resolución das convocatorias, flexibilidade nos concursos e solicitude de financiamento. 

Todos eles foron sinalados polas entidades de Acción voluntaria, mentres que nas 

Locais, a única demanda é a posibilidade de continuar máis tempo co programa:  

- Acción voluntaria:  

“bolsa de voluntariado para derivar as entidades de acción voluntaria persoas 

interesadas en colaborar”. 

“financiar o programa en xeral e non os gastos concretos dos voluntarios”. 

“encontros de voluntariado con contidos e profesionais de renome para xestores 

de voluntariado e para voluntarios”. 

“flexibilidade”. 

“máis financiamento económico para coordinación, seguimento, avaliación. A 

achega para os voluntarios é moi ridícula”. 

- Entidade local:  

“deberían poder repetir o programa polo menos un ano máis”. 

b) Grupo 2 (11-25 mozos/as) 

Sobre as competencias que se consideran que se desenvolven moito, pouco ou 

nada coas actividades que as entidades realizaron ao amparo deste Programa, podemos 

sinalar varias regularidades, fixando, de novo, a nosa atención naquelas respostas 

maioritarias que se dan en cada categoría e en cada unha das competencias (ver Táboa 

81): 

- As competencias máis desenvolvidas son a 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 

20, 22, 25, 29, e 31. 

- As competencias menos desenvolvidas son a 1, 4, 5, 11, 13, 16, 21, 27, 28, e 30. 

- No resto das competencias, o 50% das respostas apunta a que son “moi” 

desenvolvidas, e a outra metade procede da suma das respostas “pouco” e “nada”: 6, 17, 

23, 24, e 26. 
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Táboa 81. Escala de Avaliación de melloras de competencias. Grupo 2 (%) 

Competencias Moito Pouco Nada 

1. Capacidade de análise e síntese. 38,5 53,8 7,7 

2. Capacidade de planificación, coordinación e organización. 76,9 23,1 0 

3. Coñecementos xerais básicos. 53,8 46,2 0 

4. Aptitudes para os idiomas. 15,3 46,2 38,5 

5. Capacidade para a utilización das TIC. 38,5 61,5 0 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de 

varias fontes). 

46,2 46,2 7,6 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións. 69,2 30,8 0 

8. Capacidade de crítica e autocrítica. 69,2 30,8 0 

9. Capacidade de traballo en equipo. 92,3 7,7 0 

10. Habilidades interpersoais. 76,9 15,4 7,7 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos. 15,4 69,2 15,4 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. 76,9 23,1 0 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. 7,7 38,5 53,8 

14. Compromiso ético. 76,9 15,4 7,7 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. 92,3 7,7 0 

16. Habilidades de investigación. 15,4 53,8 30,8 

17. Capacidades para adquirir con rapidez novos coñecementos. 53,8 46,2 0 

18. Capacidade de adaptación. 92,3 7,7 0 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). 76,9 23,1 0 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros). 69,2 23,1 7,7 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. 30,7 46,2 23,1 

22. Habilidade para aprender a traballar en forma autónoma. 61,5 30,8 7,7 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. 46,2 46,2 7,6 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. 46,2 46,2 7,6 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional. 84,6 15,4 0 

26. Capacidade para tolerar a frustración. 46,2 46,2 7,6 

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes. 30,7 46,2 23,1 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. 23,1 61,5 15,4 

29. Aptitudes comunicativas. 84,6 15,4 0 

30. Aptitudes para o traballo en rede.  46,2 38,4 15,4 

31. Capacidade para asumir responsabilidades. 84,6 15,4 0 

Ao comprimir esta información en base á asociación/relación entre competencias 

para este grupo, escollendo as que son máis (+) e menos (-) desenvolvidas, atopámonos 

con catro dimensións cun alto poder explicativo (ata o 61,23% da posible variación 

entre os suxeitos deste grupo): 

Dimensión 1  

- Capacidade para xerar novas ideas (+) 

- Capacidade de planificación, coordinación e organización (+) 

- Capacidade de liderado (+) 

- Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións (+) 

- Capacidade de crítica e autocrítica (+) 

- Capacidade de adaptación (+) 

- Capacidade de traballo en equipo (-) 

- Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica (+) 

Esta é a dimensión con máis peso e poder para explicar as variacións entre os 

suxeitos (43,67%). Hai sete competencias que foron consideradas como as máis 

desenvolvidas (+). En xeral, podemos dicir que hai catro aspectos que, neste grupo, 
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parecen ter una relación moi consistente: as relacións interpersoais, a aplicación dos 

coñecementos, a capacidade de organización e liderado. 

Dimensión 2  

- Habilidades para traballar nun contexto internacional (+) 

- Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional (+) 

- Coñecementos xerais básicos (+) 

- Compromiso ético (+) 

- Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade (+) 

Tamén esta segunda dimensión está claramente representada por competencias 

consideradas neste grupo como moi desenvolvidas (+) nas actividades realizadas. 

Atopámonos con dous aspectos cun carácter máis individual que grupal. Falamos do 

compromiso ético co traballo e da posibilidade de traballar nun contexto internacional. 

Dimensión 3  

- Coñecemento de culturas e costumes doutros países (-) 

- Capacidade para a utilización das TIC (-) 

- Capacidade de análise é síntese (-) 

- Habilidades de investigación (-) 

- Capacidade para comunicarse con expertos en distintos contextos (-) 

- Habilidade para traballar nun contexto internacional (-) 

- Aptitudes para os idiomas (-) 

Esta dimensión recolle prioritariamente as competencias menos desenvolvidas no 

marco deste Programa (-). Neste caso tamén son aspectos relacionados con habilidades 

de investigación, análise e síntese e con habilidades para traballar en contextos 

internacionais (idiomas, contextos e culturas). 

Dimensión 4  

- Capacidade de negociación de forma eficaz (-) 

- Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes (-) 

- Aptitudes para o traballo en rede (-) 

Finalmente, a dimensión catro tamén recolle, prioritariamente, as competencias 

menos desenvolvidas (-):negociación, presentación pública ou traballo en rede. 

Cando lles pedimos que ordenen as tres competencias máis relevantes no mercado 

laboral que desenvolve a xente moza con este Programa (ver Táboa 82) as respostas 

para as entidades de Acción voluntaria xiran en torno a capacidade de traballo en grupo 

e de planificación, coordinación e organización. Nas entidades locais, priman, ademais, 

dúas competencias contrapostas pero non contraditorias como son a autonomía no 

traballo asumindo responsabilidades e o traballo en equipo. 
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Táboa 82. Tipo de entidade e competencias máis relevantes no mercado laboral. Grupo 2 

Por último, os requirimentos que nos fan desde as organizacións de Acción 

voluntaria teñen que ver coa inclusión de novos aspectos nas convocatorias, cos prazos 

de publicación das mesmas, coa articulación dun banco de voluntariado, co seguimento 

das accións, co recoñecemento no CV, e coa variación dalgúns requisitos referidos ao 

persoal voluntario. Nas entidades locais refírense ao cambio na filosofía deste 

Programa, nomeando incluso ao ApS, e os prazos das convocatorias. A redacción 

literal, en todo caso, destes requirimentos foi a seguinte:   

- Acción voluntaria: 

“contar cun banco de voluntariado”. 

“publicación da convocatoria con anterioridade, ao inicio do período que 

comprende a convocatoria”. 

“seguimento real das experiencias vividas polo voluntariado xuvenil e 

recoñecemento”. 

“ampliar condicións das persoas voluntarias”. 

“é positivo a valoración dos mozos/as como voluntarios para o seu curriculum”. 

“o Programa é moi semellante ao Servizo de Voluntariado Europeo, e considero 

que debería facerse a convocatoria a primeiros de ano para que as persoas voluntarias 

poidan decidir o seu período de voluntariado con maior espazo de tempo”. 

“outro dos inconvintes do Programa é que non poidan volver participar noutro 

proxecto do Programa de Voluntariado Xuvenil”. 

- Entidade local: 

“que deixe de contemplarse como unha iniciativa de promoción do voluntariado, 

porque en esencia non o é. Trátase dun programa de Aprendizaxe-Servizo ou dun 

Entidades Primeira Segunda Terceira 

Acción 

voluntaria 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade de planificación, 

coordinación e organización 

- Capacidade de 

adaptación 

- Capacidade para a 

resolución de problemas e 

toma de decisións 

Local - Capacidade de traballo en 

equipo 

- Habilidades para 

aprender e traballar de 

forma autónoma 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 



131 

 

programa que posibilita o achegamento a unha experiencia práctica pre-laboral en 

distintos campos de actividades por parte da mocidade”. 

“tal e como está deseñado vulnera en moitos sentidos a esencia do que é a acción 

voluntaria (por poñer un exemplo as 6 horas diarias que se esixen de cumprimento, 

para poder acadar o dereito ao cobro dunha remuneración en concepto de dietas)”. 

“considérase que a convocatoria e a resolución deberíase facer con maior 

antelación para permitir ás entidades e aos voluntarios unha planificación máis 

eficiente”. 

c) Grupo 3 (Máis de 25 mozos/as) 

Sobre as competencias que, a xuizo dos representantes de entidades, se 

desenvolven coas actividades que se realizaron ao amparo do Programa (ver Táboa 83), 

podemos sinalar varias regularidades, fixando a atención nas respostas maioritarias que 

se dan en cada categoría e en cada unha das competencias: 

- As competencias máis desenvolvidas son: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, e 31. 

- As competencias menos desenvolvidas son: 4, 16, 21, e 26. 

- No resto das competencias, o 50% das respostas apunta a que son “moi” 

desenvolvidas, e o outro 50% procede da suma das respostas “pouco” e nada”: 3, 27, e 

28. 

Táboa 83. Escala de Avaliación de mellora de competencias. Grupo 3 (%) 

Competencias Moito Pouco Nada 

1. Capacidade de análise e síntese. 71,4 14,3 14,3 

2. Capacidade de planificación, coordinación e organización. 85,7 14,3 0 

3. Coñecementos xerais básicos. 57,1 42,9 0 

4. Aptitudes para os idiomas. 14,2 42,9 42,9 

5. Capacidade para a utilización das TIC. 57,1 28,6 14,3 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de 

varias fontes). 

85,7 14,3 0 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións. 85,7 14,3 0 

8. Capacidade de crítica e autocrítica. 71,4 14,3 14,3 

9. Capacidade de traballo en equipo. 100 0 0 

10. Habilidades interpersoais. 100 0 0 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos. 57,1 28,6 14,3 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. 71,4 28,6 0 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. 57,1 14,3 28,6 

14. Compromiso ético. 85,7 14,3 0 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. 100 0 0 

16. Habilidades de investigación. 28,6 57,1 14,3 

17. Capacidades para adquirir con rapidez novos coñecementos. 71,4 28,6 0 

18. Capacidade de adaptación. 85,7 14,3 0 
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19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). 85,7 14,3 0 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros). 71,4 28,6 0 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. 14,3 57,1 28,6 

22. Habilidade para aprender a traballar en forma autónoma. 85,7 14,3 0 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. 57,1 28,6 14,3 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. 71,4 14,3 14,3 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional. 71,4 28,6 0 

26. Capacidade para tolerar a frustración. 28,6 71,4 0 

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes. 42,9 42,9 14,2 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. 42,8 28,6 28,6 

29. Aptitudes comunicativas. 100 0 0 

30. Aptitudes para o traballo en rede.  85,7 14,3 0 

31. Capacidade para asumir responsabilidades. 85,7 14,3 0 

Se intentamos comprimir esta información en base á asociación/relación entre 

competencias, seleccionando as que son máis desenvolvidas (+) e as menos (-), 

atopámonos con tres dimensións que explican ata o 85,86% da posible variación entre 

os suxeitos: 

Dimensión 1  

- Habilidade de xestión da información (+) 

- Capacidade para asumir responsabilidades (+) 

- Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións (+) 

- Capacidade de planificación, coordinación e organización (+) 

- Habilidades para aprender e traballar de forma autónoma (+) 

- Capacidade de análise e síntese (+) 

- Capacidade de crítica e autocrítica (+) 

- Capacidade para comunicarse con expertos en distintos contextos (+) 

- Capacidade para a utilización das TIC (+) 

Esta é a dimensión con máis peso e poder para explicar as variacións entre os 

suxeitos respecto dela (46,44%). Hai nove competencias que foron consideradas como 

as máis favorecidas (+) e que teñen que ver con tres contidos cun forte carácter persoal 

en contraposición ao máis social: toma de decisións, a adaptación aos novos retos 

tecnolóxicos e a formación persoal en ámbitos variados cun carácter autónomo e de 

responsabilidade. 

Dimensión 2  

- Capacidade para deseñar e xestionar proxectos (+) 

- Capacidade para xerar novas ideas (+) 

- Capacidade de adaptación (+) 

- Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor (+) 

A segunda dimensión tamén aparece representada por competencias que foron 

consideradas como moi desenvolvidas (+) no marco deste Programa. Dun xeito xeral 

todas están relacionadas coa capacidade para afrontar novos retos e xerar novas 

actuacións. 
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Dimensión 3  

- Capacidade para tolerar a frustración (-) 

- Habilidades de investigación (-) 

- Aptitudes para os idiomas (-) 

Tamén esta dimensión é bipolar e recolle competencias pouco ou nada 

desenvolvidas (-). Son tres aspectos moi distintos unidos exclusivamente polo carácter 

individual que manifestan e directamente relacionados coa preparación persoal para 

afrontar problemas e dúas competencias actualmente moi unidas (a investigación e os 

idiomas). 

Ao indagar sobre as tres competencias máis relevantes no mercado laboral que 

desenvolve a xente moza con este Programa (ver Táboa 84), as opcións dos 

responsables son distintas dependendo da entidade. As respostas máis frecuentes para os 

de Acción voluntaria teñen que ver con dous aspectos: a capacidade de adaptación e 

para xerar novas ideas. Nas Entidades locais tamén priorizan, ao igual que os de acción 

voluntaria, as aptitudes comunicativas, pero destacan, en primeiro lugar, a capacidade 

para asumir responsabilidades. 

Táboa 84. Tipo de entidade e competencias máis relevantes no mercado laboral. Grupo 3 

Por último, as suxestións que nos fan desde as entidades de Acción voluntaria 

deste grupo teñen que ver directamente coa ampliación da posibilidade de participación 

das persoas. Nas Entidades locais, non hai requirimentos e si unha valoración positiva 

sobre o Programa. A redacción literal foi a seguinte: 

- Acción voluntaria: 

“é negativo o feito de que só se subvencionan aos mozos e mozas participantes, 

para que colaboren no programa un ano. É difícil a captación de voluntarios e 

daqueles que queren continuar a súa labor”. 

- Entidade local:  

Entidadade Primeira Segunda Terceira 
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“un programa moi interesante ¡Gracias!”. 

En definitiva, da análise destes datos, podemos afirmar, en primeiro lugar, sobre o 

perfil dos/as representantes das entidades participantes no programa:  

 Mulleres, maiores de 30 anos, con estudos universitarios e que traballan 

como técnicos nas entidades de acción voluntaria ou locais. 

 As entidades contan cun programa ou obxectivos educativos definidos. 

 Avalían se os mozos/as teñen mellorado nas habilidades/competencias que 

se desenvolven no Programa. 

 A modalidade de avaliación máis empregada son as reunións grupais e/ou 

grupos de discusión dentro da propia organización.  

 En cambio, descoñecen se as súas entidades informan dos resultados desta 

avaliación aos mozos/as. 

 Descoñecen si se informa dos resultados das avaliacións aos mozos e 

mozas participantes e entre os que si coñecen ese dato, afirman que non se 

informa á xuventude implicada. 

En segundo lugar, respecto das habilidades, aptitudes, competencias e destrezas 

desenvolvidas no marco do Programa “Voluntariado Xuvenil”, observamos, a partir da 

resposta maioritaria en cada un dos tres grupos seleccionados, os aspectos máis e menos 

valorados unicamente cando hai coincidencia nos tres grupos. 

Táboa 85. Competencias máis valoradas. Coincidencia nos tres Grupos 

Competencias Grupo  

1 
Grupo 2 

Grupo 

 3 

1. Capacidade de análise e síntese. Pouco Pouco Moito 

2. Capacidade de planificación, coordinación e 

organización. 
Moito Moito Moito 

3. Coñecementos xerais básicos. Moito/Pouco Moito Moito/Pouco 

4. Aptitudes para os idiomas. Nada Pouco Nada 

5. Capacidade para a utilización das TIC. Pouco Pouco Moito 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e 

analizar información de varias fontes). 
Pouco Moito/Pouco Moito 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de 

decisións. 
Moito Moito Moito 

8. Capacidade de crítica e autocrítica. Moito Moito Moito 

9. Capacidade de traballo en equipo. Moito Moito Moito 

10. Habilidades interpersoais. Moito Moito Moito 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en 

distintos contextos. 
Pouco Pouco Moito 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. Moito/Pouco Moito Moito 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. Nada Nada Moito 
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14. Compromiso ético. Moito Moito Moito 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. Moito Moito Moito 

16. Habilidades de investigación. Pouco Pouco Pouco 

17. Capacidades para adquirir con rapidez novos 

coñecementos. 
Moito/Pouco Moito/Pouco Moito 

18. Capacidade de adaptación. Moito Moito Moito 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). Moito Moito Moito 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a 

outros). 
Moito/Pouco Moito Moito 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. Nada Pouco Pouco 

22. Habilidade para aprender a traballar en forma 

autónoma. 
Pouco Moito Moito 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. Pouco Moito/Pouco Moito 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. Pouco Moito/Pouco Moito 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética 

profesional. 
Moito Moito Moito 

26. Capacidade para tolerar a frustración. Moito Moito/Pouco Pouco 

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas 

ou informes. 
Pouco Pouco Moito/Pouco 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. Pouco Pouco Moito/Pouco 

29. Aptitudes comunicativas. Moito/Pouco Moito Moito 

30. Aptitudes para o traballo en rede.  Moito/Pouco Moito Moito 

31. Capacidade para asumir responsabilidades. Moito Moito Moito 

Así, as competencias que os tres grupos din que se desenvolven moito son: 2, 7, 8, 

9, 10, 14, 15, 18, 19, 25, e 31. Podemos afirmar que as máis destacadas correspóndense 

con (Guerrero, 1999): 

- Competencias técnicas, que transcenden os límites da profesión, afondando nela 

e ampliándoa: capacidade de crítica e autocrítica (8), e aplicar os coñecementos na 

práctica (15). 

- Competencias metodolóxicas que destacan a flexibilidade no traballo xunto cos 

procedementos, como é o caso da capacidade para xerar novas ideas (19). 

- Competencias sociais nas que o importante son as formas de comportamento: a 

capacidade de traballo en equipo (9), as habilidades interpersoais (10), o compromiso 

ético (14), a capacidade de adaptación (18) e o compromiso coa identidade, 

desenvolvemento e ética profesional (25). 

- Competencias participativas que poñen de manifesto os distintos estilos de 

organizarse e de participación tales como a capacidade de planificación, coordinación e 

organización (2), a capacidade para resolver problemas e toma de decisións (7) e a 

capacidade para asumir responsabilidades (31). 

En cambio, as habilidades que os responsables nos tres grupos consideran que 

apenas se desenvolven, son a aptitudes para os idiomas (4), as habilidades de 

investigación (16), e o coñecemento de culturas e costumes doutros países (21). Estas 
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competencias poderían enmarcarse, seguindo o criterio de Guerrero (1999), dentro das 

técnicas. 

De igual forma, entendemos que é necesario sinalar unha serie de matices que 

atinxen a cada un dos grupos por separado: 

 As entidades que contan con máis 25 mozos/as implicados nos programa 

sinalan unha serie de competencias, en exclusiva, como “moi 

desenvolvidas”. Trátase da capacidade para a utilización das TIC (5), de 

análise e síntese (1), para comunicarse con expertos e en distintos 

contextos (11), as habilidades de xestión da información (16), habilidade 

para traballar nun contexto internacional (13), acapacidade para adquirir 

con rapidez novos coñecementos (17), para deseñar e xestionar proxectos 

(23), a capacidade de iniciativa e espírito emprendedor (24) e aptitudes 

para o traballo en rede (30). 

 O grupo 2 (con 11-25 mozos/as) sinala unha competencia considerada 

tamén como moi desenvolvida na implementación do Programa, a de 

coñecementos xerais básicos (3).  

 O grupo máis pequeno alude en exclusiva a capacidade para tolerar a 

frustración (26). 

En terceiro lugar, respecto das tres competencias ou habilidades máis relevantes 

no mercado laboral para os/as representantes das entidades que implementaron o 

Programa “Voluntariado Xuvenil” destacan a capacidade de traballo en equipo, e a 

capacidade de adaptación. 

Táboa 86. Competencias máis relevantes no mercado laboral segundo representantes de entidades 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Primeira - Capacidade de traballo 

en equipo 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade de planificación, 

coordinación e organización 

- Capacidade de adaptación 

- Creatividade 

Segunda - Aptitudes comunicativas - Capacidade de adaptación 

- Habilidades para aprender e 

traballar de forma autónoma 

- Aptitudes comunicativas 

Terceira  - Capacidade de 

adaptación 

 

- Capacidade para a resolución 

de problemas e toma de 

decisións 

- Capacidade para asumir 

responsabilidades 

- Capacidade de traballo en 

equipo 

- Capacidade de 

planificación, coordinación e 

organización 
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No grupo 1 (5-10 mozos/as) destácase a capacidade de traballo en equipo e 

para asumir responsabilidades. En segundo lugar, as comunicativas e en 

terceiro a capacidade de adaptación. 

O grupo 2 (11-25 mozos/as) sinala, en primeiro lugar, ademais do traballo 

en equipo, unha competencia relacionada co desempeño de funcións de 

planificación. En segundo lugar, a capacidade de adaptación e a habilidade 

para aprender a traballar de forma autónoma; e, en terceiro lugar, outras 

dúas competencias que teñen que ver coa capacidade de resolución de 

problemas e a asunción de responsabilidades.  

No grupo 3 (máis de 25 mozos/as) escóllese para o primeiro lugar a 

capacidade de adaptación e a creatividade. En segundo lugar, as aptitudes 

comunicativas, e xa en terceiro lugar, o traballo en equipo e capacidade de 

planificación. 

Despois de analizar as respostas dos responsables dos dous programas, 

observamos que ambos grupos coinciden nas competencias máis desenvolvidas: 

capacidade de planificación, coordinación e organización, de crítica e autocrítica, de 

traballo en equipo, habilidades interpersoais, capacidade para xerar novas ideas 

(creatividade) e para asumir responsabilidades. Por outra banda, no programa de 

Voluntariado Xuvenil enténdese que ademais se desenvolve o compromiso ético, a 

capacidade para aplicar os coñecementos na práctica, de adaptación e o compromiso coa 

identidade, desenvolvemento e ética profesional, mentres que no de Iniciativa Xove 

destacan a capacidade de liderado e aptitudes comunicativas. Tamén coinciden en que 

as aptitudes para os idiomas e coñecemento de culturas e costumes doutros países son as 

menos traballadas en ambos programas. Este análise ven a demostrar que aínda que os 

programas axudan ao desenvolvemento de todas unha serie de competencias 

transversais, as características de cada un deles explica a especial incidencia en 

algunhas delas. 

Suxestións para a mellora do Programa Voluntariado Xuvenil 

Dada a semellanza atopada nos tres grupos deseñados para esta análise, 

comentaremos as suxestións máis relevantes e comúns entre eles: 

A ampliación dos prazos de presentación das solicitudes. 
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 A inclusión de novas condicións nas convocatorias referidas aos requisitos 

de participación de distintas organizacións. Concretamente, reclámase que 

os voluntarios/as poidan implicarse no programa máis dunha convocatoria. 

 Modificación dos prazos de publicación das concesións e das 

convocatorias co gallo de poder planificar mellor as actividades a 

desenvolver. 

 Seguimento e/ou avaliación das persoas que participan no programa. 

 Crear bolsas de voluntariado para que as entidades poidan derivar ás 

persoas aos distintos programas incluídos neste. 

 Ampliar os criterios de financiación para facer un seguimento ou 

avaliación do programa. 

 

En definitiva 

P1. Que aptitudes interpersoais e competencias desenvolven os mozos e 

mozas que participan nos Programas Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil 

e Galeuropa? 

1. Os responsables e técnicos dos programas Iniciativa Xove e Voluntariado 

Xuvenil confirman os datos dos mesmos mozos e mozas ao preguntarlles sobre as 

aptitudes interpersoais e competencias transversais que se desenvolven por 

participar nestes programas de Educación non Formal. 

2. Os programas están, polo tanto, a cumprir coas finalidades coas que foron 

deseñados e co obxectivo de mellorar as competencias, habilidades e destrezas 

dos mozos e mozas implicados de cara a incentivar a súa participación social e 

facilitar a inserción laboral. 

3. As competencias que destacan os responsables e técnicos están incluídas na 

Orde do 26 de febreiro de 2015 pola que se regula o certificado de experiencias de 

educación non formal en materia de xuventude, polo que podemos afirmar, de 

forma xeral, que a Orde recolle e certifica axustadamente as competencias que se 

desenvolven nos programas. 

4. Claramente, os participantes nos dous programas desenvolven competencias 

que distintos informes a nivel nacional e internacional vinculan coa inserción 

laboral. 
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Enquisa aos mozos e mozas non participantes nos programas 

Co obxectivo de analizar si os mozos e mozas que participan nos Programas 

Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil e Galeuropa presentan diferenzas significativas 

respecto daqueles que non se implican en actividades de voluntariado e/ou asociativas, 

seleccionouse unha mostra de mozos que non teñen este perfil participativo aos que se 

lles aplicou un cuestionario referido aos mesmos temas que o que se lle pasou a aqueles 

que si participaron nos programas. 

Mostra 

Na Táboa 87 preséntase a distribución dos participantes da mostra, estratificada en 

termos de xénero, grupos de idade e o programa no que participaron.  

Táboa 87. Distribución da mostra de non participantes 

 Xénero 
Total 

Home Muller 

Idade 

≤23 368 553 921 

 24-26 24 35 59 

 ≥27 7 10 17 

Total 399 598 997 

A maioría dos participantes son menores de 23 anos, xa que a mostra foi obtida, 

principalmente, en centros de ensinanza universitaria.  

Resultados 

a) Identificación 

O 94,7% dos suxeitos naceron en España, sendo Suíza o segundo país que acolle 

maior número (1,5%). Os países latinoamericanos propios da emigración galega tamén 

están presentes nos mozos e mozas non participantes, aínda que de maneira case 

testimonial. A distribución resulta semellante a atopada nos mozos e mozas implicados 

nos programas sometidos a avaliación. 

Aproximando a procedencia máis ao noso contexto, na Táboa 88 preséntanse as 

provincias de residencia. 

Táboa 88. Participantes por provincias (%) 

Provincia de residencia 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

59,9 6,9 3,7 27,8 

Universitarios 
Mulleres 

Menores 23 anos 
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A incidentalidade na recollida da mostra explica a distribución amosada, debido á 

especificidade. A pesares diso, as mostras de universitarios tenden a ser homoxéneas, 

polo que este efecto non debe ser relevante. Son mozos e mozas das provincias de A 

Coruña e Pontevedra. 

Na Táboa 89 pódense observar os niveis de estudo dos suxeitos, así como os dos 

pais, nais e/ou titores, cando corresponde. 

Táboa 89. Máximo nivel de estudos dos enquisados, pai, nai ou titor/a (%) 

Primarios 

(ou equivalentes) 

Secundarios 

(ou equivalentes) 

Superiores 

(ou equivalentes) 
Sen estudos 

Non participantes 0,6 94,6 4,8 0 

Pai 38,9 30,9 28,2 2,0 

Nai 35,0 31,0 32,7 1,3 

Titor/a 25,0 25,0 25,0 25,0 

A proporción de nivel de estudos entre os distintos membros familiares responde a 

un patrón lóxico. A mostra para este apartado do estudo foi obtida dentro de estudantes, 

fundamentalmente, de grao universitario, polo que todos eles, por tanto, teñen estudos 

secundarios completados máis apenas algúns deles teñen finalizado estudos superiores.  

No caso dos proxenitores, obsérvase unha semellanza entre pais e nais (apenas hai 

4 titores, polo que as porcentaxes non son especialmente relevantes para a análise). A 

mostra divídese en tres partes, con predominancia lixeira de pais e nais con estudos 

primarios, especialmente no caso dos pais, e apenas unha porcentaxe residual de persoas 

sen estudos. 

Neste punto, temos unha lixeira variación con respecto aos perfís de estudo dos 

familiares dos participantes nos programas, nos que se atopaba maior prevalencia de 

pais e nais con estudos primarios. No caso que nos ocupa, estamos ante xeracións máis 

novas de estudantes que, á súa vez, teñen xeracións máis novas de pais e nais, o que 

pode explicar a variación nos niveis de estudos xa que, por norma xeral, o avance 

xeracional ven acompañado tamén dun avance no nivel medio dos estudos cursados. 

Estamos ante unha mostra de universitarios, e prácticamente todos (97,6%) son 

estudantes de grao, estando o 2,4% cursando mestrados.  

O requisito de estudantes condiciona a súa posición no mercado laboral, pois 

apenas están inseridos nel. Un 6,5% son asalariados, o 2,4% autodefinense como 

desempregados, e xa con porcentaxes moi residuais, o 0,3% decláranse autónomos e o 

0,1% afirman estar en prácticas. O 90,7% non sinalan posición no eido laboral.  

Nai con estudos 
primarios ou 

universitarios e 

pai con 
primarios e 

secundarios 

Diferenzas no 

nivel educativo 
familiar entre 

participantes e 

non 

participantes 

Estudantes de 

grao 

Non están a 
traballar 



141 

En canto á busca dalgún tipo de actividade entre os que non están traballando, a 

Táboa 90 amosa datos de interese.  

Táboa 90. Solicitude de traballo, prácticas ou formación (%) 

Traballo Prácticas Formación Ningunha 

26,1 14,6 8,2 63,0 

O 63% afirman non ter buscado nunca traballo, prácticas ou formación. Os 

restantes amósanse máis activos, xa que un 26,1% manifestan si ter solicitado traballo, e 

unha menor porcentaxe prácticas (14,6%) ou formación (8,2%). Cabe destacar que entre 

os que si tiveron unha posición de busca, amósase a existencia de perfís bastante 

activos, xa que resulta evidente que existiron respostas múltiples entre os enquisados. 

Particularmente, as correlacións entre os que respostan afirmativamente ás tres opcións 

(traballo, prácticas e formación) amosa unha maior intensidade entre os que solicitaron 

prácticas e formación, que tenden a ser as mesmas persoas, en moitos casos (r=.215; 

p<.05). 

Obviamente, e dadas as condicións da mostra, a proporción non se correlaciona 

cos resultados atopados na poboación de participantes nos programas, que teñen un 

perfil máis activo na incorporación ao mercado laboral. Máis dun 90% daqueles 

indicaban ter procurado traballo, prácticas ou formación (entre os que non traballaban), 

mentres que neste caso estamos ante a tendencia inversa. Recordemos, que entre os 

implicados nos programas, unha boa parte xa tiñan rematado estudos universitarios. 

b) Comparación na autoavaliación de competencias

Neste procedemento someteuse aos mozos e mozas non participantes nos tres 

programas da Xunta de Galicia á mesma escala de autoavaliación que os que si se 

implicaron. Os resultados preséntanse na Táboa 91, recuperando os referidos aos 

participantes nos distintos programas para facilitar a análise. 

Táboa 91. Escala de Autoavaliación de competencias. Comparación entre participantes e non 

participantes 

Galeuropa Iniciativa 

Xove 

Voluntariado  

Xuvenil 

Total 

Participantes 

Non 

participantes 

M DT M DT M DT M DT M DT 

1. Sempre estou disposto/a a

asumir novas funcións e tarefas 

3,63 ,615 3,30 ,784 3,53 ,569 3,54 ,640 3,19 ,556 

2. Adáptome con facilidade a

outros ambientes culturais 

3,69 ,584 3,38 ,739 3,42 ,589 3,54 ,628 3,20 ,599 
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3. Son capaz de liderar grupos e 

motivar a outros para acadar 

metas comúns 

 

3,16 ,652 3,26 ,829 3,12 ,626 3,16 ,676 2,92 ,660 

4. Son consciente das miñas 

capacidades e actitudes 

3,42 ,591 3,27 ,755 3,34 ,584 3,37 ,620 3,20 ,624 

5. Resúltame fácil adoptar unha 

posición diante dun problema 

3,18 ,585 3,09 ,717 3,14 ,528 3,15 ,589 2,87 ,663 

6. Resúltame doado avaliar e 

aceptar as consecuencias das 

miñas decisións 

3,30 ,615 3,15 ,662 3,22 ,602 3,25 ,620 3,02 ,651 

7. Sempre son honesto/a comigo 

mesmo/a e cos demais 

3,39 ,637 3,21 ,691 3,32 ,626 3,34 ,644 3,15 ,662 

8. Son capaz de identificar e 

controlar as miñas emocións e as 

dos demais 

3,08 ,678 2,91 ,717 2,94 ,683 3,00 ,689 2,77 ,724 

9. Sempre estou disposto/a a 

explorar novas oportunidades e 

emprender cambios para mellorar 

as cousas 

3,49 ,714 3,15 ,808 3,38 ,619 3,40 ,708 3,22 ,621 

10. Son capaz de expoñer as 

miñas ideas e puntos de vista con 

seguridade 

3,10 ,702 3,17 ,776 3,03 ,742 3,09 ,728 2,84 ,756 

11. Podo comunicarme nunha 

lingua estranxeira 

3,45 ,691 2,86 ,821 2,65 ,815 3,08 ,844 2,80 ,860 

12. Son capaz de manexar con 

eficacia as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación 

(TIC) 

3,38 ,643 3,11 ,767 3,24 ,536 3,29 ,638 3,10 ,683 

13. Son capaz de xerar novas 

ideas (solucións, produtos, puntos 

de vista…) 

3,28 ,625 3,26 ,708 3,18 ,528 3,24 ,609 3,04 ,548 

14. Son capaz de atopar 

alternativas aos obstáculos e 

dificultades 

3,26 ,609 3,24 ,703 3,22 ,507 3,24 ,592 3,06 ,503 

15. Son capaz de analizar 

información dende un punto de 

vista crítico 

3,42 ,608 3,17 ,756 3,25 ,553 3,32 ,624 3,15 ,594 

16. Son bo/a na xestión do tempo 

e organizando tarefas 

3,17 ,732 2,97 ,764 3,09 ,766 3,11 ,751 2,74 ,857 

17. Síntome cómodo/a nun 

ambiente internacional 

3,55 ,619 3,06 ,742 2,92 ,733 3,25 ,742 2,99 ,735 

18. Gústame traballar en equipo 3,53 ,645 3,30 ,784 3,45 ,628 3,46 ,667 3,10 ,743 

19. Relaciónome facilmente con 

outras persoas 

3,42 ,710 3,33 ,771 3,42 ,636 3,40 ,695 3,09 ,759 

20. Son capaz de coordinar a un 

grupo de persoas 

3,07 ,709 3,30 ,784 3,16 ,662 3,14 ,709 2,88 ,697 

Como se pode comprobar na Táboa, os resultados obtidos polos non participantes 

son sensiblemente menores que polos suxeitos que tomaron parte nalgún programa da 

Xunta. As respostas mantéñense nun equilibrio en canto a súa variabilidade, amosando 

elevacións nas desviacións típicas nos mesmos puntos que no caso das respostas dos 

participantes, polo que se pode apuntar unha semellanza nos patróns de respostas. 
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Volvendo ao sinalado sobre as medias dos ítems, obsérvanse puntuacións máis 

elevadas naqueles que tamén son apuntados polos participantes (“adáptome con 

facilidade a outros ambientes culturais” é un dos que maiores puntuacións acada en 

todos os grupos). No caso inverso, os que puntúan menos entre os non participantes 

(“son bo/a na xestión do tempo e organizando tarefas” e “son capaz de identificar e 

controlar as miñas emocións e as dos demais”) están tamén entre os que acadan menos 

puntuacións na mostra dos tres programas.  

Pódese establecer de forma xeral que os non participantes amosan menores 

índices na avaliación de autocapacidades que os participantes nos programas de 

educación non formal. 

Aplicando métodos estatísticos de comparación de medias, que teñan en conta 

aspectos relativos á variabilidade da mostra e o tamaño das diferenzas, podemos 

establecer a existencia ou non de diferenzas estatisticamente significativas. Esta 

comprobación pretende, mediante a concatenación de dúas probas estatísticas, 

establecer o nivel de certeza coa que os datos se poden extrapolar á poboación xeral 

(significación). 

O procedemento estatístico implica someter os datos a unha dobre proba. 

Inicialmente, mediante a Proba de Levene, avalíase a variabilidade da mostra co fin de 

establecer se as diferenzas entre medias poden depender da propia característica 

avaliada (neste caso, cada unha das competencias), ou se polo contrario existen 

características nas propias mostras que teñen que ser tidas en conta para facer unha 

análise máis específica destas diferenzas de medias. En función dun ou doutro resultado, 

a proba de comparación de medias a utilizar ten unas especificidades ou outras. 

En segundo lugar, tras a proba de Levene que determina o método a utilizar, 

aplicouse a coñecida como proba t de Student, que avalía xa directamente as diferenzas 

entre medias por cada un dos métodos diferentes. 

Para explicar este resultado, observamos a Táboa 92, que volve a incluír as 

medias nos ítems para o grupo de participantes e non participantes, aos que agora se 

engaden os resultados das probas de Levene e t de Student. 

 

 

Os non 
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índices na 

avaliación de 

autocapacidades  
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Táboa 92. Escala de Autoavaliación de competencias. Comparación de medias 

 Participantes 
Non 

Participantes 
Proba de 
Levene 

Proba t de 
Student 

 M DT M DT F Sig. t Sig. 

1. Sempre estou disposto/a a asumir 

novas funcións e tarefas 
3,54 ,640 3,19 ,556 38,38 .02 10,34 .00 

2. Adáptome con facilidade a outros 

ambientes culturais 
3,54 ,628 3,20 ,599 15,24 .00 9,43 .00 

3. Son capaz de liderar grupos e motivar 

a outros para acadar metas comúns 
3,16 ,676 2,92 ,660 6,41 .01 6,21 .00 

4. Son consciente das miñas capacidades 

e actitudes 
3,37 ,620 3,20 ,624 7,43 .01 4,48 .00 

5. Resúltame fácil adoptar unha posición 

diante dun problema 
3,15 ,589 2,87 ,663 5,59 .02 7,18 .00 

6. Resúltame doado avaliar e aceptar as 

consecuencias das miñas decisións 
3,25 ,620 3,02 ,651 11,55 .00 6,14 .00 

7. Sempre son honesto/a comigo 

mesmo/a e cos demais 
3,34 ,644 3,15 ,662 4,93 .03 4,89 .00 

8. Son capaz de identificar e controlar as 

miñas emocións e as dos demais 
3,00 ,689 2,77 ,724 31,78 .00 5,60 .00 

9. Sempre estou disposto/a a explorar 

novas oportunidades e emprender 

cambios para mellorar as cousas 

3,40 ,708 3,22 ,621 28,94 .00 4,57 .00 

10. Son capaz de expoñer as miñas ideas 

e puntos de vista con seguridade 
3,09 ,728 2,84 ,756 7,25 .01 5,52 .00 

11. Podo comunicarme nunha lingua 

estranxeira 
3,08 ,844 2,80 ,860 2,39 .12 5,41 .00 

12. Son capaz de manexar con eficacia 

as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación (TIC) 

3,29 ,638 3,10 ,683 2,61 .11 4,98 .00 

13. Son capaz de xerar novas ideas 

(solucións, produtos, puntos de vista…) 
3,24 ,609 3,04 ,548 45,25 .00 6,04 .00 

14. Son capaz de atopar alternativas aos 

obstáculos e dificultades 
3,24 ,592 3,06 ,503 59,42 .00 5,87 .00 

15. Son capaz de analizar información 

dende un punto de vista crítico 
3,32 ,624 3,15 ,594 16,72 .00 4,90 .00 

16. Son bo/a na xestión do tempo e 

organizando tarefas 
3,11 ,751 2,74 ,857 32,02 .00 7,58 .00 

17. Síntome cómodo/a nun ambiente 

internacional 
3,25 ,742 2,99 ,735 17,60 .00 5,88 .00 

18. Gústame traballar en equipo 3,46 ,667 3,10 ,743 2,60 .11 8,75 .00 

19. Relaciónome facilmente con outras 

persoas 
3,40 ,695 3,09 ,759 2,34 .13 7,47 .00 

20. Son capaz de coordinar a un grupo 

de persoas 
3,14 ,709 2,88 ,697 0,78 .40 6,27 

.00 

Os resultados destas probas amosan que as diferenzas obtidas na escala de 

competencias son estatisticamente significativas a nivel p<.01, se ben para algunhas 

As diferenzas 

competencias son 

estatisticamente 

significativas 
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delas é preciso utilizar probas t que asuman a igualdade de varianzas entre as mostras. 

Explicaremos este resultado.  

Primeiramente utilizouse a proba de Levene, para coñecer as varianzas das 

mostras e saber o tipo de proba t a utilizar. O valor F é un índice estatístico sobre o 

cálculo de varianzas, e a significación asociada indícanos se ese valor é relevante ou 

non. A significación asociada a cada valor interprétase como a probabilidade de errar no 

caso de extrapolarse cada resultado á poboación xeral. Existen dous grados de nivel de 

significación, a cada un máis esixente sobre si mesmo:  

a) p(Sig) <.05 , o que indica que a certeza na extrapolación está por riba do 95% 

b) p(Sig)<.01 , o que indica que esa certeza se sitúa por riba do 99%.  

Observamos que a maioría das diferenzas entre os resultados están asociados a un 

resultado de F que presenta un nivel de significación p<.05, polo que poderiamos 

considerar que as mostras non son semellantes nas súas varianzas e, por tanto, aplícase a 

proba t no seu procedemento “normal”.  

Seguidamente aplícase o cálculo da proba t. A súa interpretación é semellante á do 

caso anterior. O valor de t é un cálculo estatístico sobre as diferenzas, e a probabilidade 

de errar nesta extrapolación, como se indica na Táboa, é sempre menor de .01, o que 

supón que a probabilidade de acertar está por riba do 99%.  

En definitiva, podemos afirmar que si existen diferenzas estatisticamente 

significativas entre os mozos e mozas participantes e non participantes nos tres 

programas á hora de autoavaliar as súas capacidades. Concretamente, son os 

primeiros os que amosan as medias máis altas en todos os casos. Así, están máis 

dispostos a asumir novas funcións e tarefas, adáptanse con máis facilidade a outros 

ambientes culturais, sentense cómodos en ambientes internacionais, son capaces de 

liderar grupos, son máis conscientes das súas capacidades e actitudes, poden adoptar 

unha posición diante dun problema, aceptan as consecuencias das propias decisións, son 

máis honestos, identifican as súas emocións e as dos demais, son capaces de explorar 

novas oportunidades e emprender cambios, son capaces de expor as súas ideas e puntos 

de vista, teñen unha maior competencia lingüística nunha lingua estranxeira e nas TIC, 

son capaces de xerar novas ideas, e de atopar alternativas aos problemas, analizar a 

información de forma crítica, son mellores na xestión do tempo e na organización de 
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tarefas, gústalles o traballo en equipo, relacionarse con outras persoas e teñen maior 

capacidade para coordinar a un grupo. 

Pero tamén nos preocupaba o efecto da idade na autoavaliación da competencias, 

tendo claro que os suxeitos que se implicaron no programa Galeuropa son os de maior 

idade e a mostra de non participantes é máis moza. Por esta razón, analizamos os datos, 

en primeiro lugar, por programas e tamén diferenciando, á súa vez, entre os non 

participantes nestas accións entre aqueles que se tiñan implicado nalgunha organización 

xuvenil e os que non; e en segundo lugar por programas e rangos de idade. 

Táboa 93. Escala de Autoavaliación de competencias por programas e non participantes 

Galeuropa 
Iniciativa 

Xove 

Voluntariado 

Xuvenil 

Total 

Participantes 

Algunha org. 

xuvenil 

Nunca en  

org. xuvenil 

Total Non 

Participantes 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

1 3,63 ,615 3,30 ,784 3,53 ,569 3,54 ,640 3,29 ,566 3,16 ,556 3,19 ,556 

2 3,69 ,584 3,38 ,739 3,42 ,589 3,54 ,628 3,29 ,582 3,18 ,604 3,20 ,599 

3 3,16 ,652 3,26 ,829 3,12 ,626 3,16 ,676 3,06 ,601 2,88 ,666 2,92 ,660 

4 3,42 ,591 3,27 ,755 3,34 ,584 3,37 ,620 3,24 ,644 3,20 ,614 3,20 ,624 

5 3,18 ,585 3,09 ,717 3,14 ,528 3,15 ,589 2,95 ,663 2,86 ,664 2,87 ,663 

6 3,30 ,615 3,15 ,662 3,22 ,602 3,25 ,620 3,06 ,649 3,01 ,657 3,02 ,651 

7 3,39 ,637 3,21 ,691 3,32 ,626 3,34 ,644 3,18 ,662 3,15 ,665 3,15 ,662 

8 3,08 ,678 2,91 ,717 2,94 ,683 3,00 ,689 2,71 ,713 2,79 ,731 2,77 ,724 

9 3,49 ,714 3,15 ,808 3,38 ,619 3,40 ,708 3,30 ,628 3,20 ,614 3,22 ,621 

10 3,10 ,702 3,17 ,776 3,03 ,742 3,09 ,728 2,99 ,769 2,80 ,752 2,84 ,756 

11 3,45 ,691 2,86 ,821 2,65 ,815 3,08 ,844 2,86 ,880 2,78 ,856 2,80 ,860 

12 3,38 ,643 3,11 ,767 3,24 ,536 3,29 ,638 3,17 ,646 3,09 ,699 3,10 ,683 

13 3,28 ,625 3,26 ,708 3,18 ,528 3,24 ,609 3,13 ,553 3,01 ,550 3,04 ,548 

14 3,26 ,609 3,24 ,703 3,22 ,507 3,24 ,592 3,11 ,531 3,05 ,503 3,06 ,503 

15 3,42 ,608 3,17 ,756 3,25 ,553 3,32 ,624 3,23 ,559 3,12 ,603 3,15 ,594 

16 3,17 ,732 2,97 ,764 3,09 ,766 3,11 ,751 2,79 ,832 2,72 ,865 2,74 ,857 
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17 3,55 ,619 3,06 ,742 2,92 ,733 3,25 ,742 3,13 ,686 2,95 ,747 2,99 ,735 

18 3,53 ,645 3,30 ,784 3,45 ,628 3,46 ,667 3,19 ,755 3,08 ,733 3,10 ,743 

19 3,42 ,710 3,33 ,771 3,42 ,636 3,40 ,695 3,18 ,751 3,06 ,755 3,09 ,759 

20 3,07 ,709 3,30 ,784 3,16 ,662 3,14 ,709 3,05 ,639 2,83 ,712 2,88 ,697 

Como podemos observar na Táboa anterior, e mesmo no Anexo 20, a idade non 

distorsiona os datos porque, independentemente da idade por programas, os resultados 

son semellantes aos xerais. Entre os non participantes, nótanse lixeiras diferenzas no 

nivel de competencias a favor daqueles que participaron nalgunha organización 

xuvenil fronte aos que nunca o fixeron. As puntuacións dos primeiros son levemente 

superiores en todos os ítems menos nun (“son capaz de expoñer as miñas ideas e puntos 

de vista con seguridade”). Isto indica unha tendencia a que as persoas que participaron 

ou tomaron parte en organización xuvenís presentan lixeiramente maiores competencias 

que os que nunca o fixeron.  

Con respecto á avaliación de competencias, resulta de interese coñecer se o 

desenvolvemento destas aptitudes se realiza de maneira progresiva e acompasada, ou de 

maneira puntual. Unha mellora de competencias gradual e conxunta de competencias 

relacionadas entre si evidencia intencionalidade e intervención nesas aptitudes 

concretas, mentres que a menor relación entre as valoracións de competencias asociadas 

pode indicar que os efectos das variacións son froito doutros elementos e non dun 

traballo específico sobre elas. Para isto, analizamos as correlacións entre as variables 

avaliadas e comprobamos os posibles agrupamentos de maneira comparada entre os 

grupos de participantes nos programas e non participantes. 

As competencias avaliadas na escala conteñen dous tipos de ítems. Por un lado se 

presentan varias características transversais, relacionadas coa adaptabilidade, as novas 

tecnoloxías ou a iniciativa persoal; e por outro, agrúpanse unha serie de variables que se 

poden definir en grandes categorías conceptuais, que son as que avaliaremos a 

continuación mediante unha análise de correlacións:  

- Grupos: que inclúe aqueles ítems que avalían a capacidade de traballo en 

conxunto e en relación con outras persoas.  

- Toma de decisións e resolución de problemas: que recolle as características 

relacionadas co afrontamento de situacións novidosas ou conflitivas.  

Entre os non 
participantes 

diferenzas  
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- Internacionalización: que agrupa as variables relacionadas coa participación en 

contextos internacionais ou con poboación culturalmente diferente.  

- Valores persoais: que destaca características persoais habitualmente relacionadas 

con elevados desempeños, como a honestidade, a capacidade crítica ou o control 

emocional.  

A análise de correlacións permítenos extraer conclusións de interese para o 

estudo. A correlación é a medida da relación entre dúas variables, representada por un 

valor numérico que pode estar entre -1 e +1. Cando máis se aproxime aos extremos (-1 e 

+1) significa que a relación entre as dúas variables é maior, e canto máis se aproxime a 

0 significa que é menor. A relación implica que a medida que unha das variables 

aumenta de valor, a outra tamén aumenta (se o índice é positivo) ou diminúe (se é 

negativo). Os dous sentidos, directo e inverso, son unha relación, polo que dúas 

variables cunha alta correlación implican que poden ser predicidas unha en función da 

outra. Isto enténdese como a existencia dunha relación clara entre elas, tanto a nivel 

estatístico como conceptual. 

1. Grupos 

Táboa 94. Correlacións Grupos. Participantes 

Táboa 95. Correlacións Grupos. Non Participantes 

 1 2 3 4 

1. Relaciónome facilmente con outras persoas - .376 .387 .352 

2. Gústame traballar en equipo  - .217 .182 

3. Son capaz de coordinar a un grupo de persoas   - .646 

4. Son capaz de liderar grupos e motivar a outros para 

acadar metas comúns 
   - 

Nas dúas Táboas, os datos indican que as correlacións son máis altas (sempre 

positivas) para os participantes nos programas cando se trata de variables que teñen que 

ver coa xestión dos grupos. En todo caso, os valores máis altos se dan entre a 

capacidade para coordinar a un grupo de persoas e a capacidade para liderar grupos e 

motivar a outros a acadar metas comúns (tamén entre os non participantes); así como 

 1 2 3 4 

1. Relaciónome facilmente con outras persoas - .622 .527 .445 

2. Gústame traballar en equipo  - .422 .415 

3. Son capaz de coordinar a un grupo de persoas   - .703 

4. Son capaz de liderar grupos e motivar a outros para acadar 

metas comúns 
   - 
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entre a capacidade para relacionarse facilmente con outras persoas e a gusto por 

traballar en equipo. 

2. Valores persoais 

Analizando os datos das competencias que teñen que ver con valores persoais 

tamén atopamos que as correlacións son máis fortes para os suxeitos que teñen 

participado nos programas da Xunta, sobre todo entre a capacidade para avaliar e 

aceptar as consecuencias das decisións propias e a honestidade cun mesmo e cos demais 

e destas dúas coa capacidade para analizar a información criticamente. 

Táboa 96. Correlacións Valores. Participantes 

 1 2 3 4 5 6 

1. Resúltame doado avaliar e aceptar as consecuencias das 

miñas decisións 
- .550 .513 .376 .393 .433 

2. Sempre son honesto/a comigo mesmo/a e cos demais  - .513 .394 .440 .470 

3. Son capaz de analizar información dende un punto de vista 

crítico 
  - .360 .372 .395 

4. Son capaz de expoñer as miñas ideas e puntos de vista con 

seguridade 
   - .415 .409 

5. Son capaz de identificar e controlar as miñas emocións e as 

dos demais 
    - .398 

6. Son consciente das miñas capacidades e actitudes      - 

Nos non participantes a relación máis alta dáse entre a capacidade de analizar a 

información de forma crítica e a de expor as ideas e puntos de vista propios con 

seguridade. 

Táboa 97. Correlacións Valores. Non Participantes 

 1 2 3 4 5 6 

1. Resúltame doado avaliar e aceptar as consecuencias das 

miñas decisións 
- .277 .237 .186 .222 .240 

2. Sempre son honesto/a comigo mesmo/a e cos demais  - .143 .070 .213 .136 

3. Son capaz de analizar información dende un punto de vista 

crítico 
  - .321 .113 .167 

4. Son capaz de expoñer as miñas ideas e puntos de vista con 

seguridade 
   - .180 .251 

5. Son capaz de identificar e controlar as miñas emocións e as 

dos demais 
    - .196 

6. Son consciente das miñas capacidades e actitudes      - 

3. Toma de decisións e resolución de problemas 

Como podemos observar, de novo os participantes amosan relacións más fortes 

que os seus iguais non participantes nas competencias que teñen que ver coa toma de 

decisións e a resolución de problemas. A correlación máis alta dase entre o pensamento 
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alternativo e a xeración de novas ideas (pensamento creativo) que tamén atopamos no 

caso dos non participantes pero con menor forza. 

Táboa 98. Correlacións Toma de decisións e Resolución de problemas. Participantes 

 1 2 3 

1. Resúltame fácil adoptar unha posición diante dun problema - .559 .495 

2. Son capaz de atopar alternativas aos obstáculos e dificultades  - .652 

3. Son capaz de xerar novas ideas (solucións, produtos, puntos de vista)   - 

Táboa 99. Correlacións Toma de decisións e Resolución de problemas. Non Participantes 

 1 2 3 

1. Resúltame fácil adoptar unha posición diante dun problema - .343 .251 

2. Son capaz de atopar alternativas aos obstáculos e dificultades  - .454 

3. Son capaz de xerar novas ideas (solucións, produtos, puntos de vista)   - 

4. Internacionalización 

De maneira especial incluímos unha Táboa de correlacións só para os 

participantes do programa Galeuropa na categoría de Internacionalización, debido ao 

carácter precisamente de interculturalidade e internacionalización que promove o 

programa. Como era de esperar, existen altas correlacións, superiores á media de 

Participantes en termo xeral, aínda que sexa menor no caso dos ítems “Podo 

comunicarme nunha lingua estranxeira” e “Síntome cómodo/a nun ambiente 

internacional”.  

Táboa 100. Correlacións Internacionalización. Participantes 

 1 2 3 

1. Podo comunicarme nunha lingua estranxeira - .572 .425 

2. Síntome cómodo/a nun ambiente internacional  - .539 

3. Adáptome con facilidade a outros ambientes culturais   - 

Táboa 101. Correlacións Internacionalización. Non Participantes 

 1 2 3 

1. Podo comunicarme nunha lingua estranxeira - .410 .137 

2. Síntome cómodo/a nun ambiente internacional  - .357 

3. Adáptome con facilidade a outros ambientes culturais   - 

Táboa 102. Correlacións Internacionalización. Galeuropa 

 1 2 3 

1. Podo comunicarme nunha lingua estranxeira - .466 .522 

2. Síntome cómodo/a nun ambiente internacional  - .654 

3. Adáptome con facilidade a outros ambientes culturais   - 

Por tanto, analizando as correlacións amosadas nas táboas podemos ver que, en 

primeiro lugar, todas as correlacións son positivas, o que indica que non hai variables 
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opostas entre si. Ademais, todas elas foron estatisticamente significativas, polo que 

poden ser perfectamente interpretables e extrapolables. 

Se afondamos nos datos concretos da correlación, veremos que a comparativa 

entre participantes e non participantes reflicte, en todos os apartados, evidencias a favor 

de que as relacións entre as puntuacións dos participantes nos programas amosan maior 

relación que aquelas entre non participantes. Esta cuestión indica que os mozos e mozas 

dos programas avalían de forma máis cohesionada as competencias de cada 

categoría. Como foi sinalado, a mellora conxunta de diversas variables que redundan 

sobre a mesma categoría implica unha maior fiabilidade e consistencia tanto da medida 

desa categoría como da súa mellora. A existencia dun ítem ou dous que apunten boas 

puntuacións dentro dunha categoría maior é máis débil que o feito de que todos eles 

apunten na mesma dirección. Por tanto, podemos tomar a existencia de altas 

correlacións como medida da consistencia interna das grandes categorías conceptuais 

avaliadas.  

Como se pode observar, as correlacións no grupo de participantes no programa 

tenden a situarse en torno ao 0.5, o que estatisticamente se pode considerar unha 

correlación elevada. Existen varios casos nos que a correlación supera o 0.6 e incluso a 

relación entre os ítems “Son capaz de coordinar a un grupo de persoas” e “Son capaz 

de liderar grupos e motivar a outros para acadar metas comúns” supera 0.7, o que 

supón unha moi elevada correlación. A categoría onde se perciben as correlacións 

máis altas é na Toma de decisións e resolución de problemas, e na que menos en 

Valores persoais.  

No caso dos non participantes, as correlacións son claramente menores, quedando 

case todas por debaixo de 0.4. A correlación máis alta sitúase na mesma relación entre 

ítems que no caso dos participantes, o que indica que eses dous ítems avalían aspectos 

percibidos como moi similares. De igual maneira, a categoría con menores correlacións 

é Valores persoais, na que incluso existen relacións moi próximas a 0, o que significa 

que entre eses ítems non existe relación ningunha. 

Esta análise permite concluír que as puntuacións en competencias no caso dos 

participantes en programas non só é maior, senón que ademais é máis consistente e 

máis sólida, debido ao seu carácter global en todos os ítems que avalían competencias. 

No caso dos non participantes, ademais de presentar medias menores nas puntuacións 

directas, presentan maior variabilidade nas respostas e menor consistencia. 
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Ademais, esta análise facilita a asociación dos ítems de forma que se pode 

comprobar que realmente os suxeitos os agrupan conceptualmente conformando 

grandes categorías, o que permite unha análise máis específica de dimensións de 

competencias, facendo máis doada a interpretación. 

En definitiva, podemos concluír que 

Os mozos e mozas que non participan nos programas amosan menores 

índices na autoavaliación de competencias que os que se implican nos 

programas de educación non formal. 

As diferenzas entre os mozos e mozas participantes e non participantes nos 

tres programas á hora de autoavaliar as súas competencias son 

estatisticamente significativas.  

Entre os non participantes nos programas nótanse tamén diferenzas no 

nivel de competencias a favor daqueles que si colaboran nalgunha 

organización xuvenil fronte aos que nunca o fixeron. 

Os mozos e mozas dos programas avalían de forma máis cohesionada as 

competencias de cada categoría de análise. 

A categoría onde se perciben as correlacións máis altas é na Toma de 

decisións e resolución de problemas, e na que menos en Valores persoais. 

As puntuacións en competencias no caso dos participantes en programas 

non só é maior, senón que ademais é máis consistente e máis sólida. 

Para seguir afondando nos datos, realizamos unha análise discriminante para 

coñecer as variables que máis contribúen a diferenciar entre os grupos formados. 

No caso que estudamos, definida a poboación en catro grupos (Galeuropa=196, 

Iniciativa Xove= 66, Voluntariado Xuvenil= 139 e Non Participantes= 1007), realizouse 

esta análise discriminante utilizando a escala de competencias para coñecer cales desas 

competencias avaliadas diferenciaban mellor entre os suxeitos participantes en cada un 

dos programas. Os resultados obtidos amósanse a continuación. 

En primeiro lugar, realizouse unha proba M de Box, que ofrece un resultado 

significativo polo que se rexeita a hipótese nula e, por tanto, pódese considerar que non 

existe homoxeneidade de varianzas. 
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Ademais, obtivéronse os valores dos logaritmos de determinantes, que para a 

realización da proba é recomendable que se atopen en valores próximos entre si. O 

rango de valores, tomando cada un dos programas e a combinada intragrupal, situouse 

entre -20,068 e -30,272. Esta distribución é axeitada para a realización da proba. 

Táboa 103. Autovalores 

Función Autovalor % de varianza % acumulado Correlación 

canónica 

1 ,205
a
 70,7 70,7 ,413 

2 ,063
a
 21,7 92,4 ,244 

3 ,022
a
 7,6 100,0 ,147 

a. Empregáronse as 3 primeiras funcións discriminantes canónicas na análise.

Compróbase na Táboa das funcións canónicas, que existen tres funcións. Todas 

elas amosáronse significativas para un valor p<.05 na proba da Lambda de Wilks, o que 

permite rexeitar a hipótese nula da igualdade de grupos. Segundo se ve na Táboa de 

autovalores, a función discriminante 1 é a de maior correlación canónica (0,413) e 

maior varianza explicada (70,7%) e a función 3 a de menor correlación (0,147) e menor 

varianza explicada (7,6%). Na Táboa 104 podemos observar os coeficientes 

estandarizados do peso de cada un dos ítems da escala de competencias. 

Táboa 104. Coeficientes estandarizados das funcións discriminantes canónicas 

Función 

1 2 3 

1 ,393 ,145 -,314 

2 ,297 ,118 ,078 

3 -,036 -,114 ,259 

4 -,016 -,146 -,102 

5 ,068 ,260 -,075 

6 ,018 ,146 -,031 

7 -,041 -,011 -,023 

8 ,115 -,074 ,035 

9 -,210 -,111 -,576 

10 -,004 ,180 ,261 

11 ,441 -,434 ,227 

12 ,003 ,076 -,282 

13 -,005 ,088 ,303 

14 -,028 ,085 ,197 
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15 ,116 -,161 -,355 

16 ,251 ,151 -,040 

17 ,137 -,531 ,247 

18 ,315 ,135 -,043 

19 ,049 ,126 -,061 

20 -,151 ,420 ,334 

A Táboa de coeficientes permítenos observar que o ítem con maior capacidade 

discriminante é “Podo comunicarme nunha lingua extranxeira”, que como xa sabemos é 

moi propia dos participantes no programa Galeuropa e que diferencia especialmente 

entre estes e os demais.  

Os seguintes ítems con maior capacidade discriminante son “Sempre estou 

disposto/a a asumir novas funcións e tarefas” e “Gústame traballar en equipo”, máis 

destacados sobre “Adáptome con facilidade a outros ambientes culturais” (que parece 

responder ao mesmo criterio que no caso do ítem 11 anteriormente sinalado) e “Son 

bo/a na xestión do tempo e organizando tarefas”. Os tres restantes ítems, a maiores dos 

que marcadamente destacan na dimensión Internacionalización, relacionada co 

programa Galeuropa de maneira especial, teñen que ver con aspectos grupais e de 

coordinación.  

Esta perspectiva permite identificar que as variables que máis diferencian entre 

suxeitos se enmarcan nestas grandes categorías. Cabe ter en conta que o peso dos non 

participantes (N= 1007) determina que teñan maior peso aquelas que discriminan entre 

ese grupo e os demais, que aquelas que o fan entre os demais grupos entre si. 

Observamos na Táboa 105 os pesos na función discriminante de cada un dos 

ítems da escala, sen tipificar. Os datos amósanse de maneira semellante aos da matriz 

estandarizada, sendo os ítems 1 e 11 os que marcan maior distancia sobre os demais en 

canto á súa influencia na discriminación. Estes valores, incluíndo a constante (-7,577), 

permiten construír a ecuación de discriminación.  

Táboa 105. Coeficientes das funcións canónicas discriminantes 

 Función 

1 2 3 

1 ,680 ,251 -,542 

2 ,495 ,197 ,130 

3 -,054 -,171 ,389 
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4 -,025 -,234 -,164 

5 ,106 ,405 -,116 

6 ,028 ,228 -,048 

7 -,063 -,017 -,034 

8 ,162 -,104 ,049 

9 -,325 -,171 -,892 

10 -,006 ,240 ,348 

11 ,528 -,519 ,272 

12 ,004 ,114 -,421 

13 -,009 ,154 ,533 

14 -,053 ,159 ,371 

15 ,193 -,266 -,589 

16 ,302 ,181 -,048 

17 ,190 -,736 ,343 

18 ,436 ,187 -,060 

19 ,067 ,170 -,082 

20 -,216 ,601 ,477 

(Constante) -7,577 -2,051 ,851 

Coeficientes non tipificados 

A continuación podemos ver as Figuras de distribución dos suxeitos respecto das 

funcións discriminantes tomadas. 

Figura 9. Funcións discriminantes canónicas. Programa Galeuropa 
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Figura 10. Funcións discriminantes canónicas. Programa Iniciativa Xove 

 

Figura 11. Funcións discriminantes canónicas. Programa Voluntariado Xuvenil 

 

Figura 12. Funcións discriminantes canónicas. Non participantes 

 

As Figuras permiten observar que o grupo de Galeuropa sitúase máis distante 

dos grupos de Voluntariado Xuvenil e de Iniciativa Xove, que manteñen menores 

diferencias entre si en canto a ubicación dos seus valores centrais. Non entanto, o grupo 

de participantes no programa Iniciativa Xove si amosa unha maior dispersión, mentres 
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que os de Voluntariado Xuvenil se sitúan máis agrupados, o que demostra unhas 

competencias máis equilibradas entre si.  

Por último, se analizamos a comparativa dos puntos medios dos catro grupos, 

obtemos a Figura 13: 

Figura 13. Funcións discriminantes canónicas. Xeral 

 

Pódense comparar aquí os puntos centrais que definen a cada grupo, observando 

a proximidade entre Voluntariado Xuvenil e Iniciativa Xove. O grupo Galeuropa marca 

maior distancia sobre estes dous, incluso maior que a que eses dous programas 

diferencian con respecto aos non participantes. 

Esta serie de Figuras e os valores obtidos na análise discriminante permiten 

concluír que:  

 As competencias contribúen a diferenciar, especialmente, aos 

participantes do programa Galeuropa dos demais, o que redunda na 

percepción de que os mozos e mozas nese programa teñen características 

distintas.  

 Os participantes nos programas Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil 

presentan moita semellanza entre si, marcando á súa vez distancia entre 

os participantes en programas con respecto aos non participantes. A 

pesares de todo, estas diferenzas hai que relativizadas polo tamaño da 

mostra no estudo, debido a que os datos amosan que o programa 

Galeuropa mantén maior diferenza con respecto ao núcleo dos 

participantes en programas que os propios non participantes.  

 A esta conclusión contribúe tamén a sinalización das competencias que 

maior discriminación producen, dentro das que se atopan os ítems de 
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Internacionalización, categoría relacionada precisamente cos sinalados 

participantes en Galeuropa. 

c) Participación 

Avaliouse a participación dos mozos e mozas en xeral en organizacións xuvenís 

ou de acción voluntaria. Os resultados que se amosan na Táboa 106 evidencian que 3 de 

cada 4 mozos non participaron nunca en ningún tipo das asociacións referidas. O 15,7% 

o fixeron nunha, e menos do 10% implicáronse en dúas ou máis. Estes resultados 

revelan unhas obvias diferenzas cos participantes nos programas, dos que 1 de cada 3 

non participaron nunca, un 37% o fixeron nunha e algo menos dun 30% (28,6% 

exactamente) fixérono en dúas ou máis. Recordemos que nos programas Iniciativa Xove 

e Voluntariado, os participantes debían contar tamén a implicada no programa, si era o 

caso. 

Esta diferenza abunda no feito de que os mozos e mozas que tenden a participar 

o fan de maneira moi activa, e son repetitivos e reincidentes na súa participación, 

xa que aqueles que toman parte nos programas de Educación non formal tamén 

participan noutras organizacións xuvenís ou de voluntariado.  

Táboa 106. Participación/pertenza en organizacións xuvenís ou de voluntariado (%) 

 
Unha Dúas Máis de dúas Ningunha 

Non participantes 15,7 4,8 4,7 74,9 

Participantes 37,0 17,5 11,1 34,4 

Entre os que si se implican nestas asociacións, os niveis de responsabilidade ou 

participación son distintos, aínda que como se pode ver na Táboa 107 destacan os que 

non asumen tarefas de coordinación ou cargos.  

Táboa 107. Tipo de participación en organizacións xuvenís ou de voluntariado (%) 

 
Participante 

Coordinador/a 

de proxectos 
Cargo 

Persoal 

remunerado 

Outros 

Non participantes 84,0 23,8 6,6 4,1 7,0 

Participantes 

programas 
52,9 23,1 13,5 7,5 3,8 

Así, un 84% dos que si participan en asociacións, declaran facelo, polo menos, en 

calidade de participante. Ademais, o 23,8% do total apunta unha posición de 

coordinador de proxectos ou programas, un 6,6% teñen un cargo dentro da asociación 

Os que 
participan 

fano de 

forma moi 

activa 
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(presidentes, tesoureiros, secretarios, etc.) e incluso un 4,1% afirman que desenvolven 

unha labor remunerada.  

Dentro deste grupo de suxeitos que si declaran ter participado nalgunha 

organización xuvenil ou de voluntariado, cabe destacar que apenas un 14 % afirman telo 

feito durante o último ano fronte ao 62,9% dos implicados nos programas da Xunta.  

Neste caso, pedíuselles aos suxeitos que indicaran se a labor desenvolvida nestas 

organizacións se relacionaba co tipo de traballo que lles gustaría realizar nun futuro. O 

77,6% responderon afirmativamente, aínda que en dous graos distintos xa que mentres o 

32,7% afirmaron “si, totalmente”, o 44,9% responderon de maneira máis moderada “si, 

un pouco”. O 18,4% sinalou que esta actividade non estaba “nada” en liña co que lles 

gustaría que fose o seu desenvolvemento profesional. No caso dos participantes nos 

programas as respostas tendían a ser positivas tamén, polo que parece non existir 

diferenzas entre os dous grupos, e en ambos colectivos a participación en organizacións 

xuvenís ou de voluntariado resulta satisfactoria.  

Os datos indicados no parágrafo anterior enlazan coa utilización da súa 

participación e a relevancia que os suxeitos outorgan a implicarse nestas asociacións de 

cara á empregabilidade. Cruzando os datos sobre a utilización que os suxeitos fan desa 

experiencia nas súas solicitudes de traballo, prácticas ou formación, obtemos os 

resultados amosados na Táboa 108.  

Táboa 108. Mención participación en organizacións nas solicitudes de traballo, prácticas ou formación (%) 

 

Si, no 

CV 

Si, na carta de 

presentación 

Si, na 

entrevista ou 

proba 

Non 

Nunca 

solicitei  

Non participantes 25,4 2,0 7,0 40,2 28,3 

Participantes  46,3 10,3 24,7 18,7  

Os resultados indican que o 28,3% deste grupo de suxeitos nunca solicitou 

traballo, prácticas ou formación (recordemos que son estudantes). A maiores deses 

suxeitos, en torno a un 40% máis, aínda que solicitou, non mencionou a súa 

participación en asociacións xuvenís ou de voluntariado, cando esta porcentaxe se 

reduce ao 18,7% no caso dos participantes nos programas e case a metade si incluíron 

esa referencia no CV. Os que si o fixeron principalmente incluírona no seu CV (1 de 

cada 4 dos que participaron nestas asociacións). Quizais estas diferenzas teñamos que 

atribuílas ao menor contacto co ámbito laboral. 

Recoñecen 

menos a 
importancia da 

participación 

para a 

empregabilidade  

A labor 
desenvolvida 

relaciónase 

co traballo 
futuro 
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Volvendo ao total dos non participantes, comprobamos unha vez máis que é unha 

poboación non activa nos programas de voluntariado ou xuvenís, dado que 

preguntados pola súa participación nos programas específicos da Xunta, apenas un 4,5% 

afirma ter participado nalgún. E os que si indican terse implicado fixérono en accións 

diferentes ás que nós analizamos, e fundamentalmente puntuais, tales como os 

campamentos ou actividades concretas de un ou poucos días. 

Así, á luz dos datos que acabamos de analizar, podemos establecer as seguintes 

consideracións finais: 

Os mozos e mozas que tenden a implicarse en programas de Educación 

non Formal o fan de maneira moi activa, e son repetitivos e reincidentes na 

súa participación en organizacións e asociacións.  

Aqueles mozos que non participan neste tipo de programas outorgan 

menos relevancia a implicarse de cara a súa empregabilidade.  

Os universitarios non participantes nos programas avaliados son unha 

poboación non activa en programas de voluntariado ou xuvenís en xeral. 

En definitiva 

P2. Presentan os mozos e mozas que participan nos Programas Iniciativa 

Xove, Voluntariado Xuvenil e Galeuropa diferenzas significativas respecto 

de mozos e mozas que non se implican en actividades de voluntariado e/ou 

asociativas? 

1. Claramente, tal e como acabamos de ver, os mozos e mozas que participan nos

tres programas amosan diferenzas estatisticamente significativas respecto dos 

seus iguais, sobre todo á hora de autoavaliarse nunha serie de competencias que 

se consideran fundamentais para a inserción laboral.  

2. Ademais, as puntuacións en competencias no caso dos participantes en

programas non só é maior, senón que é máis consistente e máis sólida, segundo 

as análises realizadas.  

3. En todo caso, os participantes nos programas de Iniciativa Xove e Voluntariado

Xuvenil presentan un perfil moi similar, mentres que o de Galeuropa se distancia 

deles. 



5. MERCADO LABORAL E
COMPETENCIAS DOS MOZOS E 

MOZAS GALEGOS



161 

5. MERCADO LABORAL E COMPETENCIAS DOS MOZOS E MOZAS

GALEGOS 

Co obxecto de seguir respostando ás distintas preguntas que nos formulábamos, e 

máis concretamente, coa intención de analizar as aptitudes interpersoais e competencias 

que se demandan no mercado laboral, estudar o valor que os empregadores/as outorgan 

ás mesmas e comprobar si a participación dos mozos e mozas en programas de 

educación non formal abre outras vías e opcións que permiten mellorar a súa 

empregabilidade, vamos a analizar o grupo de discusión que levamos a cabo con 

orientadoras, e a entrevista en profundidade que realizamos a empregadores. 

O Grupo de Discusión coas Orientadoras Laborais 

As seis orientadoras laborais fixeron unha valoración global da situación do 

mercado de traballo, en xeral, e para os mozos en particular, caracterizada polo paro, a 

precariedade e a saída dos nosos recursos humanos para mercados alleos. Consideran 

que os mozos e mozas están a traballar por debaixo da súa formación, aludindo a que 

nunca tivemos unha xuventude tan ben formada. 

En todo caso, chegan a identificar dous grandes grupos de mozos e mozas que se 

sitúan de forma moi diferente ante o mercado laboral: dun lado, estarían aqueles que 

teñen unha “educación completa”, moi preparados, con estudos, idiomas, competencias 

e aptitudes; e doutro, aqueles que deixan os estudos, moitos deles sen rematar a ESO, 

para incorporarse a un mercado laboral que demandaba man de obra en determinados 

sectores, pero que hoxe son os máis difíciles de recolocar no mercado laboral. Son, 

xustamente, eses mozos e mozas moi ben preparados os que marchan rumbo a outros 

países, xa fora de Europa. 

Sen embargo, unha das profesionais, apunta a necesidade de introducir na análise 

do mercado laboral e a mocidade, ademais da variable formación, a variable da 

experiencia, co que se identificarían, realmente, catro grupos: os que teñen moita 

experiencia e moita formación, os que teñen pouca experiencia e baixa formación, os 

que teñen moita experiencia e baixa formación e os que teñen baixa experiencia e moita 

formación.  

Claramente, os que teñen moita experiencia e baixa formación son difíciles de 

recolocar, porque ademais, en ocasións, ocupaban postos de responsabilidade, e que 

teñen unhas altas expectativas. Tamén o colectivo de moita formación e baixa 
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experiencia ten dificultades chegándose a falar dun “exceso” ou de embude de 

formación nos universitarios que se seguen a formar para non enfrontarse ao mercado 

laboral ou como moitos non declaran toda a formación para poder acollerse a 

determinadas demandas. 

Elas atribúen esta situación a distintas causas: 

1. O carácter excesivamente teórico da formación, tanto universitaria, como a das

mesmas accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras 

desempregadas. 

2. A desconexión existente entre o mundo do traballo e o da formación.

3. A falta de información nos mozos e mozas sobre temas laborais, pondo como

exemplo o mesmo programa de Garantía Xuvenil. 

4. A falta de práctica para enfrontarse a un proceso de busca activa de emprego

“non están habituados a reencher documentos, a inscribirse en cousas, a anotarse, a 

saber o que é un proceso...” (GD2). 

Comparativamente, para a maioría das participantes a situación dos mozos é peor 

que a dos adultos. Sen embargo, unha delas manifesta o seu desacordo con esta 

aseveración: “Neste momento é moito máis complicado que un home ou unha muller de 

50-60 anos atope traballo, fronte a un rapaz de 20-25, teña ou non formación. O 

primeiro que che di a xente que che chega [á Oficina] é “eu fun a unha entrevista e xa 

me dixeron que era vello...” (GD4). O argumento principal que se esgrime é que 

precisamente o colectivo menor de 30 anos está priorizado nas políticas públicas de 

emprego. 

Entenden que na empresa estase a dar unha contradición respecto do perfil que se 

demanda. Se por unha banda se pide xente nova, por outra, ao mesmo tempo, esíxese 

experiencia e non se valora suficientemente a formación. Así, unha das profesionais 

participantes o plasmaba deste xeito “... as empresas, non queren nin aos que non saben 

nada, nin aos que saben moito, queren aos do medio” (GD1). 

A experiencia á que se alude debe, a xuízo dunha das orientadoras, ser 

reinterpretada neste novo marco “Aos rapaces lles da moito medo que lles pidan 

experiencia e se obsesionan con que “me piden experiencia”. Pois non. Hai moitas 

cousas, moitos programas e moitas empresas que non piden experiencia, pero si que 
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valoran experiencias de vida: que traballaran antes, que participaran en programas, 

que sexan persoas implicadas, representantes, que saiban comunicar, falar, que saiban 

estar, que se relacionen...” (GD2). 

Xustamente, sinalan toda unha serie de competencias que o mercado laboral está a 

demandar dos mozos e mozas: 

- As dixitais, xa que, segundo a valoración que fai unha delas (GD1), o xove ten 

esas competencias a nivel de rede social, pero non para moverse e buscar recursos na 

rede. 

- Capaz de resolver, buscar saídas aos problemas 

- Con iniciativa 

- Proactivo/a 

- Implicado/a 

- Estar disposto/a a moverse 

- Con capacidade para arriscar 

- Adaptabilidade 

- Flexibilidade 

- Responsabilidade 

- Polivalente 

- Respecto á multiculturalidade 

En definitiva, ademais da formación académica, búscase que o mozo ou moza teña 

unha serie de competencias. Así o explica unha das orientadoras de forma moi gráfica: 

“Os empresarios o que queren dos mozos ou dos adultos, pero fundamentalmente do 

xove, é adaptabilidade, flexibilidade e responsabilidade. En competencias transversais, 

queren iso. E despois o que dicían as compañeiras, proactividade é dicir que a esa 

persoa empece a traballar e non haxa que dirixila. Por que? Porque senón ten que ter 

outro dirixindo a esa persoa e son dous postos de traballo, que son dous soldos” 

(GD1). 

Afirman todas con rotundidade que os programas de Educación Non Formal, 

como poden ser os programas de voluntariado, nos que participan os mozos e mozas, 
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contribúen a desenvolver este tipo de capacitacións, que moitas veces na formación 

formal poden quedar máis esquecidas.  

Isto téñeno moi claro as orientadoras que se relacionan con xente moza e 

universitaria, como é o caso das profesionais da área de orientación laboral da 

Universidade de Santiago de Compostela: “Aquí na Universidade, no noso servizo 

vémolo todos os días. A xente que vén, que ten participado, ou que participa en 

actividades de voluntariado ou en organizacións xuvenís, a actitude, a mentalidade que 

ten xa é completamente diferente daquel que vén, pois que pasou pola Universidade 

pero “pasou a persoa pola Universidade, non a Universidade pola persoa”, xa o ves.... 

a actitude que ten é moito máis aberta ou máis proactiva, xa de seu é máis proactiva. 

Coa persoa que vén que non ten ese tipo de habilidades, ese tipo de contactos que lle 

permitira desenvolvelas... xa a súa visión en conxunto é moito máis limitada. Intentas 

darlle pautas, intentas darlle ferramentas, intentas darlle recursos, pero xa o 

posicionamento é como máis dende fóra, máis negativo. Non, non ten esa iniciativa de 

seguir, de buscar, de...” (GD5). 

Pero tamén se debe desbotar a idea de que son os mozos que estudan unha 

determinada rama, concretamente a de Ciencias Sociais, os que unicamente se implican 

neste tipo de programas: 

“Tampouco é certo que toda a xente que fai ese tipo de voluntariado sexa xente da 

área social, hai xente doutras moitas titulacións que non teñen para nada, nada que ver 

co campo social e que lles interesa, e que queren e que se implican, e fan cousas 

independentemente... que traballan en cousas de xestión, de captación de fondos,...” 

(GD2). 

Neste punto, son as mesmas profesionais as que reclaman que estas competencias 

non só se desenvolven co voluntariado, senón a partir das distintas formas de 

participación social da xuventude (asociacionismo cultural, deportivo, representación de 

alumnos,…) e especialmente inciden nas posibilidades de mobilidade internacional (por 

distintas vías e programas) que fomentan o recoñecemento, en igualdade, da diversidade 

cultural.  

Da mesma forma, apúntase que a implicación neste tipo de programas, 

asociacións, etc., permite aos mozos e mozas establecer relacións que lles poden axudar 

nun futuro de cara a empregabilidade e como mesmo algunhas organizacións que teñen 
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que contratar a técnicos van a decantarse, con moita probabilidade, por alguén que xa 

coñecen porque participa nela: 

“É unha vía de adquirir, de poñerse en contacto, de coñecer o tecido social, quen 

é quen nese eido, que fai cada quen e é unha forma de coñecer o teu mundo...” (GD2). 

A pesar desta evidencia, tamén nos informan estas profesionais que moitos 

mozos/as que participan neste tipo de programas non inclúen esta experiencia nos seus 

CV xa que non a asocian a temas de empregabilidade, a pesares de que isto xa está a 

cambiar, e, ademais, non saben traducir esta experiencia a competencias e é aquí onde 

necesitan a axuda de profesionais para identificar, en primeiro lugar, para despois 

traducir: 

“Outra cousa é que sexan conscientes realmente de que esa actividade que están 

facendo a nivel de voluntariado, a nivel desinteresado, lles vai a redundar a nivel da 

súa empregabilidade. Que aí hai xente que si, xente que non... Hai xa é un pouco máis 

complicado” (GD5). 

Incluso unha das orientadoras explica como levan a cabo este proceso de 

identificación cos mozos e mozas (GD2): 

“O secreto está en como o contan. Porque se o saben traducir en competencias, o 

saben identificar, que saiban dicir que é o que fan, porque claro hai persoas que ao 

mellor participan nunha asociación, vale, estás nunha asociación, pero que fas, porque 

unha cousa é ser asociado simplemente e pago a cota e vou ás actividades que se 

organizan, e outra moi distinta é estar xestionando, levar programas, pedir 

subvencións, organizar eventos,…. Entón, aí xa vas identificando un pouco todo isto e 

“que aprendiches facendo isto? E que cousas?” A partir de aí lle vas identificando que 

ten competencias ou habilidades desenvolvidas a través desa participación. Esa persoa 

debe primeiro darse conta, para darlle valor e despois saber volcalo nun currículum e 

saber contalo nunha entrevista...”. 

Xustamente, estas profesionais denotan cambios xa na forma de presentar os CV 

por parte destes mozos e mozas nos que incorporan aquilo que saben facer, o que 

debería considerarse na formación que estamos a dar aos mozos na busca activa de 

emprego: 

“Ata agora o currículum era foto, os teus datos persoais, eu estudei Xornalismo, 

acabei nun canal, fixen un curso de 50 horas e traballei en Radio Nordés durante 15 
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días. Agora o tipo de currículum que fai cada persoa si que se valora moito máis. No 

currículum tes que saber venderte. Entón, vénse moitos currículums co “Perfil 

Profesional” arriba, é onde ti tes que expoñer dalgunha maneira en 5 liñas ou 6... 

Poñer aí todas estas cousas que nun currículum de “Datos”, non o ves. Ten que se 

corto tamén para que o empresario diga, “... quero ver que fixo este, aparte desto que 

me contou” e que lle interese o currículum. Iso hai que saber vendelo, claro, e saber 

expresalo aí, que tampouco é fácil e dende a orientación débese traballar...” (GD4). 

Pero a pregunta que nos formulamos é, unha vez que os mozos e mozas son 

conscientes que teñen esas competencias, saben valoralas, realmente son valoradas no 

mercado laboral? A resposta das orientadoras, en sentido positivo, presenta matizacións: 

“antes non se valoraba e agora si, sobre todo, porque a tendencia é a traballar, cada vez 

máis, en equipos interdisciplinarios” (GD1); “valóranse cando o suxeito non ten 

experiencia laboral” (GD2); “depende do tipo de empresa” (GD4). 

Finalmente, as mesmas profesionais apuntan distintas estratexias que, ao seu 

entender, permitirían mellorar as posibilidades de incorporación dos mozos e mozas ao 

mercado laboral. 

1. Cambiar a forma na que os mozos aprenden, sobre todo para aqueles que non

queren estudar, seguindo no sistema regrado, facendo unha formación moito máis 

práctica xa na empresa. Pero isto tamén debe proxectarse así na formación profesional e 

na universidade. Ao respecto, unha das orientadoras (GD3) salienta o que ela define 

como ‘experimento na universidade’, e que nos interpretamos que vai na liña da 

Aprendizaxe-Servizo: “Na Universidade... existen, por exemplo, algúns experimentos 

ou proxectos ou programas destes tamén marabillosos, que se fan nalgunhas carreiras 

que se están iniciando case dende o principio a través da práctica. Evidentemente, 

acompañadas de todo un programa de formulación teórico, pero claro eses son os que 

xeralmente están funcionando ben”. Neste senso, debe potenciarse, tamén, a formación 

continua ou a formación online. 

2. Pero para que isto sexa posible, é necesario conectar o mundo da empresa, cos

servizos públicos e coas institucións educativas. A universidade e a formación 

profesional debe adaptarse ao que tamén se demanda dende o mercado, introducindo 

máis práctica; pero a empresa debe valorar en maior medida o que un mozo/a formado 

lle pode aportar e fortalecer ó tecido empresarial galego para que poida absorber todo 

ese capital humano, evitando a deslocalización.  
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3. O cambio na concepción da educación potenciando o desenvolvemento das

competencias, e que debe comezar xa na educación básica, non esperar á universidade 

ou á FP: “... temos que ir a educación dende o principio, a educación nas escolas 

porque agora hai que cambiar todo. Estes mozos que veñen detrás, teñen que vir doutra 

maneira. Teñen que vir moito máis autónomos, máis creativos, con moita máis 

iniciativa, capacidade resolutiva... Ou sexa, hai que desenvolver moito máis as 

competencias dende a educación de abaixo” (GD2). 

4. Chámase a atención sobre determinados programas, postos de moda nos últimos

anos por diversas institucións públicas e privadas, que poden crear a falsa crenza de que 

o traballo so é posible para os “excelentes”, para os que teñen “talento” ou os

“emprendedores”. 

As profesionais implicadas en temas de inserción laboral da xuventude en 

Galicia, recoñecen toda unha serie de competencias que se lle requiren aos 

mozos e mozas dende o mercado laboral. Ademais da formación 

académica, o que se demanda é que sexan capaces de resolver problemas, 

teñan iniciativa, se impliquen, que estean dispostos a moverse e a asumir 

retos, que teñan capacidade para adaptarse aos cambios, que saiban 

manexarse nun contexto multicultural e, en resumo, que sexan 

polivalentes. 

Todas estas competencias poden verse favorecidas no marco dos 

programas de Educación non Formal, e en xeral coa implicación dos 

mozos e mozas na sociedade por medio do asociacionismo e a 

representación, ou mesmo a partires dos programas de mobilidade.  

Esta participación abre novas posibilidades para a inserción laboral dos 

mozos e mozas galegos. Sen embargo, é preciso traballar para que os 

mozos implicados sexan conscientes de que posúen tales habilidades e que 

saiban valoralas de cara a súa empregabilidade, plasmándoas no seu 

Curriculum Vitae. 

A Entrevista a Empregadores

Co gallo de ter unha perspectiva máis extensa do valor concedido ás distintas 

competencias que esixe o mercado laboral, moitas delas desenvolvidas nos programas 
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de Educación Non Formal, seleccionamos sete empresas/organizacións con carácter, 

tamaño, ámbito e sector moi distinto en cada unha delas. As características xerais destas 

empresas aparecen resumidas na Táboa 109.  

Táboa 109. Perfil das empresas 

Tamaño Sector Ámbito Cargo do/a entrevistado/a 

EG1 Grande Telecomunicación Internacional Director RRHH 

EG2 Grande Comunicación Nacional Director RRHH 

EP1 Pequena Formación/Coaching Autonómico Xerente 

EP2 Pequena Terceiro sector Nacional Secretaría de Proxectos 

EM1 Mediana Química Autonómico Responsable da Organización 

EM2 Mediana Formación Nacional Responsable Operativo 

EMCR1 Micro Educación Autonómico Xerente 

Representando a cada unha delas, como podemos ver na Táboa anterior, 

entrevistamos a sete persoas, que ocupaban distintos cargos, cun instrumento coas 

seguintes características: 

- Unha escala coas distintas competencias (31 en total) que prioriza o mercado 

laboral. 

- Unha entrevista semi-estruturada, conformada por 8 cuestións referidas ás 

competencias máis importantes para a inserción no mercado laboral, á utilidade dos 

programas de Educación Non Formal, á valoración que fai a empresa deste tipo de 

programas no momento da selección de persoal, peso que ten na decisión final, á 

existencia dun Plan de Responsabilidade Social Corporativa, ao desenvolvemento de 

opcións que impliquen ao voluntariado corporativo, á cifra de persoas mozas que 

solicitan traballo na empresa e á importancia que conceden aos programas de 

mobilidade. En algún caso, optamos por non formular algunha cuestión dado o carácter 

da empresa. 

Procedemento de análise das respostas recollidas 

A información rexistrada na escala foi codificada para ser tratada co paquete 

estatístico IBM-SPSS-Statistics 20, para obter información descritiva sobre a 

distribución das respostas conxuntas das empresas seleccionadas, no senso de indicar 

cales son as competencias ás que lle conceden máis ou menos importancia, e aquelas 

nas que este criterio aparece con menos claridade debido á peculiaridade de cada 

empresa.  

Precisamente, para afondar na casuística de cada unha destas organizacións, 

realizamos unha comparación, en termos porcentuais, entre todas elas. Con esta 
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información pretendemos clarexar as competencias máis e menos valoradas e, entre 

elas, aquelas que gardan un vínculo estreito -asociativo ou correlacional en termos 

estatísticos- para poder establecer algunha regularidade neste contexto. Tal e como 

fixemos noutro apartado do presente informe, consideramos que cando se estudan as 

percepcións que os membros dunha organización teñen sobre o seu contexto -neste caso 

as competencias necesarias para incorporarse a ela- o seu tamaño é unha variable 

importante non só por cuestións técnicas de determinación das mostras (Freire, Teijeiro 

e Pais, 2013), senón que tamén ten peso no proceso de selección do persoal e nos 

procesos de reestruturación da organización (Weinert, 1985). 

En canto ás respostas recollidas nas sete entrevistas realizadas, empregamos a 

análise do contido de tipo categorial, transcribindo as respostas co gallo de 

descompoñelas en unidades (respostas directas ás preguntas, xustificación das respostas 

emitidas e/ou comentarios adicionais) que, posteriormente, pasaron a ser categorías de 

análise temática. Este primeiro paso foi realizado, de xeito independente, por tres 

avaliadores distintos e os seus resultados foron definitivamente agrupados por dous 

avaliadores que, traballando conxuntamente, especificaron os temas descubertos nas 

respostas dos/as empregadores/as, ademais do grao de coincidencia entre eles.  

A fondura coa que analizamos estes datos parécenos ben xustificada polo feito 

de tratarse dunha mostra composta polas persoas que configuran o último paso do 

proceso de inserción laboral dos mozos e mozas, validando finalmente os programas. 

Resultados obtidos na escala de competencias 

En primeiro lugar, e para ter unha visión de conxunto de todas as empresas 

participantes, analizaremos aquelas competencias que foron consideradas como “moi” 

importantes e “pouco-nada” importantes por todas elas, comentando tamén as que, de 

xeito bipolar, foron consideradas en ámbalas dúas categorías (ver Táboa 110).  

Táboa 110. Respostas dos representantes das empresas das valoracións das competencias (%) 

Competencias Pouco Moito Dimensión 

1. Capacidade de análise e síntese. 57,1 42,9 Metodolóxica 

2. Capacidade de planificación, coordinación e organización. 28,6 71,4 Participativa 

3. Coñecementos xerais básicos. 57,1 42,9 Técnica 

4. Aptitudes para os idiomas. 71,4 28,6 Técnica 

5. Capacidade para a utilización das TIC. 28,6 71,4 Técnica 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar

información de varias fontes). 

28,6 71,4 Metodolóxica 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións. 28,6 71,4 Participativa 

8. Capacidade de crítica e autocrítica. 42,9 57,1 Metodolóxica 

9. Capacidade de traballo en equipo. 28,6 71,4 Social 
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10. Habilidades interpersoais. 57,1 42,9 Social 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos

contextos. 

85,7 14,3 Social 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade. 71,4 28,6 Social 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional. 57,1 42,9 Técnica 

14. Compromiso ético. 28,6 71,4 Social 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica. 71,4 28,6 Metodolóxica 

16. Habilidades de investigación. 71,4 28,6 Metodolóxica 

17. Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos. 28,6 71,4 Técnica 

18. Capacidade de adaptación. 14,3 85,7 Metodolóxica 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade). 42,9 57,1 Metodolóxica 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros). 57,1 42,9 Social 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países. 100 0 Social 

22. Habilidade para aprender a traballar en forma autónoma. 57,1 42,9 Metodolóxica 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos. 42,9 57,1 Técnica 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor. 57,1 42,9 Metodolóxica 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional. 42,9 57,1 Social 

26. Capacidade para tolerar a frustración. 85,7 14,3 Persoal 

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes. 85,7 14,3  Técnica 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz. 85,7 14,3 Social 

29. Aptitudes comunicativas. 42,9 57,1 Social 

30. Aptitudes para o traballo en rede. 57,1 42,9 Técnica 

31.Capacidade para asumir responsabilidades. 42,9 57,1 Participativa 

En canto ás competencias consideradas como máis importantes observamos o 

seguinte (Guerrero, 1999): 

- Un 25% das competencias escollidas fan referencia ao aspecto “participativo” 

no senso de como organizarse, adaptarse ao contexto laboral e a participar na dinámica 

da organización (competencias 2 e 7). 

- Un 25% atinxe aos aspectos “técnicos”, entendidos como a adquisición de 

coñecementos e destrezas que en ocasións transcenden aos límites da profesión, sen 

deixar de estar relacionados coa organización de pertenza (competencias 5 e 17). 

- Un 25% son “metodolóxicas”, centradas na flexibilidade dos procedementos 

empregados cando o traballo é variado, resolvendo esta situación cunha boa capacidade 

de adaptación, sen descoidar o control autónomo do propio ámbito de traballo 

(competencias 6 e 18). 

- Por último, o 25% restante correspóndese con competencias “sociais”, 

focalizadas nas maneiras de comportarse na dinámica do traballo en equipo 

(competencias 9 e 14). 

As competencias que son consideradas como pouco ou nada importantes 

restrínxense aos ámbitos técnicos (competencias 4, e 27, que representan o 22,3% das 

menos importantes), metodolóxicas (concretamente, as competencias 15, 16, e 26, que 

representan o 33,3% de entre as menos elixidas) e sociais (competencias 11, 12, 21, e 
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28, que implican o 44,4% das menos elixidas) e coa peculiaridade de que, na 

competencia 21 “coñecemento de culturas e costumes doutros países”, o 100% dos 

empregadores están dacordo en que non é importante. Esto pode explicarse polas 

características das empresas e o seu nível de internacionalización, ou incluso pola 

menor presenza de traballadores estranxeiros no mercado laboral galego. 

Finalmente, hai unha serie de competencias, as máis numerosas, nas que a 

posición dos empregadores aparece dividida cando se valoran en función da 

importancia. Entre elas só hai unha que consideramos participativa (a 31 “capacidade 

para asumir responsabilidades” que representa o 8,24% deste grupo e, en xeral, foi 

considerada como moi importante polo 57,1% dos empregadores). Temos que destacar 

tamén que esta dimensión, a participativa, non foi sinalada en ningún caso como pouco 

ou nada importante e si, en dúas ocasións (competencias 2 e 7) como moi importante. 

Aparecen ademais tres competencias técnicas (coñecementos xerais básicos, 

traballar en rede e nun contexto internacional) onde a opinión está tamén dividida, 

representando o 16,30% respecto deste conxunto de competencias. Os grupos con máis 

ambigüidade son os que atinxen ás competencias sociais (10, 20, 25, e 29, que 

representan un 37,73% dentro do grupo) focalizadas na habilidade para traballar en 

equipo. Despois están as competencias metodolóxicas (1, 8, 19, 22, 23, e 24, que 

representan o 37,73% deste grupo de competencias). 

A valoración das competencias segundo o tamaño da empresa 

Tal e como sinalamos, contamos coa valoración de dúas empresas que 

consideramos grandes, dúas medianas, dúas pequenas e unha micro-empresa (Freire, 

Teijeiro, e Pais, 2013)
28

. Cun procedemento moi semellante ao que acabamos de

comentar, analizaremos agora as diferenzas nas valoracións segundo o criterio do 

tamaño da organización (ver Táboa 111 e Táboa 112). Para perfilar dun xeito preciso as 

tendencias segundo este criterio, seleccionamos as coincidencias existentes entre cada 

grupo de empresas naquelas competencias consideradas como “moi importantes”. Dun 

total de 24 competencias (sen contar as que se repiten) o 66,7% son competencias 

referidas ás dimensións metodolóxicas e técnicas (1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

22, 23, 24, e 30), un 12,5% refírese ás participativas (2, 7, e 31) e un 20,8% son sociais 

(9, 14, 20, 25, e 28). 

28
 Ver Recomendación da Comisión Europea de 6 de maio de 2003, sobre a definición de microempresas, 

pequenas e medianas empresas (Diario Oficial da Unión Europea de 20 maio de 2003). 
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Táboa 111. Competencias consideradas polas empresas como “moi importantes” segundo o seu tamaño 

Empresas Grandes Empresas Medianas Empresas Pequenas Micro-empresa 

1,2,4,9,14,15,17,18 2,3,6,7,9,23,24,31 5,13,22 1,2,7,8,9,14,15,16,18,19,20,25, 

28,30 

Observando a Táboa vemos que o único grupo no que as competencias 

seleccionadas son compartidas polo resto das empresas é o da micro-empresa, onde 

aparecen representadas as competencias técnico-profesionais, é dicir, aquelas que son 

específicas da profesión e que veñen facilitadas pola formación no nivel que lles 

corresponde (técnica, metodolóxica, social e participativa). En cambio, nas empresas 

pequenas só aparecen reflictidos os aspectos técnico-metodolóxicos (66,7%) e un único 

referido ao social (33,3%). Podemos apreciar como ningunha das tres competencias 

sinaladas por este grupo aparece nos outros e, ademais, neste grupo valoran unha 

competencia considerada como transversal (a utilización das TIC) conxuntamente coas 

técnico-profesionais.  

Táboa 112. Competencias moi importantes segundo o tamaño da empresa
29

 

Competencias Grande Mediana Pequena Micro 

1. Capacidade de análise e síntese.     XX       X       X     X 

2. Capacidade de planificación, coordinación e organización.     XX       XX     X 

3. Coñecementos xerais básicos.       XX 

4. Aptitudes para os idiomas.     XX       X 

5. Capacidade para a utilización das TIC.       X       XX 

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar

información de varias fontes). 

    X       X       XX 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de

decisións. 

    X       XX        X     X 

8. Capacidade de crítica e autocrítica.     X       X        X     X 

9. Capacidade de traballo en equipo.     XX       XX        X 

10. Habilidades interpersoais.     X       X        X 

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos

contextos. 

    X 

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade.       X        X 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional.       X        XX 

14. Compromiso ético.     XX       X        X    X 

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica.     XX       X    X 

16. Habilidades de investigación.    X 

17. Capacidade para adquirir con rapidez novos

coñecementos. 

    XX       X        X 

18. Capacidade de adaptación.     XX       X        X    X 

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade).     X       X        X    X 

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a

outros). 

      X        X    X 

21. Coñecemento de culturas e costumes doutros países.

22. Habilidade para aprender a traballar en forma autónoma.      X        XX 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos.     X      XX        X 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor.     X      XX 

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética

profesional. 

    X       X        X    X 

29
 O número de x corresponden ao número de empresas. 
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26. Capacidade para tolerar a frustración.        X   

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou 

informes. 

         X  

28. Capacidade de negociación de forma eficaz.     X    

29. Aptitudes comunicativas.     X       X        X    X  

30. Aptitudes para o traballo en rede.      X       X        X  

31. Capacidade para asumir responsabilidades.     X       XX      X 

En canto ás empresas medianas, organizacións que so comparten unha 

competencia “participativa” coas empresas grandes (a capacidade de planificación, 

coordinación e organización) e unha “social” (o traballo en equipo), valoran moito os 

aspectos metodolóxicos e técnicos (50%), as participativas ou propiamente 

organizativas (37,5%) e as sociais (12,5% centrado no traballo en equipo). 

Finalmente, as empresas grandes, son as únicas que sinalan a competencia 

referida á “adquisición de novos coñecementos”, unha habilidade especificamente 

técnica baseada na capacidade para afondar na propia profesión ou mesmo mudar de 

posto. Destacan as competencias metodolóxicas e técnicas (62,5%) sobre as sociais 

(25%) e as participativas (12,5%). Estas empresas, ademais, son as únicas que sinalan 

outra competencia das consideradas transversais “as aptitudes para os idiomas”. 

Comentario xeral sobre a escala de competencias 

Despois das análises realizadas, podemos considerar unha serie de regularidades 

no que respecta á valoración das competencias máis demandadas polo mercado laboral e 

mellor avaliadas polos empregadores participantes neste estudo: 

 Nas máis elixidas hai un abano moi amplo de competencias 

(participativas, técnicas, metodolóxicas e sociais), o que indica que a visión 

dos empregadores é mais integral cando analizan as habilidades “ideais” de 

cara ao mellor desempeño nas súas organizacións. 

 En cambio, este espectro aparece máis restrinxido ao valorar as 

competencias menos importantes, cunha relevancia especial daqueles aspectos 

que teñen que ver co comportamento dentro das organizacións. Pódese pensar 

que consideran esta faceta como algo que aínda está por desenvolver e a única 

maneira de facelo é coa experiencia adquirida ao longo do tempo. Temos que 

destacar tamén que o coñecemento doutras culturas é o aspecto onde máis 

acordo existe á hora de afirmar que “non” é unha competencia importante. 

 Atopámonos tamén cunha serie de competencias nas que os 

empregadores non teñen moi claro como valoralas (case que se valoran por 
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igual como “moito” e “pouco-nada” importantes). Pensamos que pode ser 

debido ás peculiaridades de cada unha das organizacións aquí representadas, o 

que fai que algunha destas competencias sexa descoñecida aínda que 

desexable. 

 Merece a pena destacar a singularidade das empresas pequenas fronte ás 

medianas, grandes e á micro-empresa. Son as únicas que sinalan a importancia 

das habilidades para traballar nun contexto internacional e as que valoran a 

autonomía no desempeño laboral, xunto coa aptitude para os idiomas, esta 

última considerada como unha competencia transversal. 

 Por último, consideramos que se debe salientar que sexan as empresas 

grandes as únicas que valoran a competencia referida á adquisición de novos 

coñecementos. Aínda que Guerrero (1999) a sitúa nun plano técnico, no senso 

de que pode exceder os límites da profesión, entendemos que podería tratarse 

dunha competencia transversal polo feito de que adquirir novos coñecementos 

atinxe tamén as aplicacións útiles para as distintas facetas do desempeño 

laboral. 

Análise das entrevistas aos empregadores 

Entrevistamos aos sete empregadores nos seguintes aspectos: 

1. Tres competencias esenciais que debe ter unha persoa xove para a súa 

inserción no mercado laboral.  

2. A participación en actividades de Educación Non Formal, por exemplo 

voluntariado, parécelle útil para a formación dos/as traballadores/as? por que? 

3. Cando a súa empresa contrata a un mozo ou moza, pregúntalle ou valora a súa 

participación en organizacións xuvenís ou entidades de acción voluntaria? 

4. Se isto é así , que valor ten na decisión de contratación, comparado con outros 

aspectos tales como diplomas, experiencia laboral, etc?  

5. Ten a súa empresa un Plan de Responsabilidade Social Corporativa? 

6. Teñen vostedes algunha opción que implique o desenvolvemento do 

voluntariado corporativo? 

7. Cal é a media de persoas mozas que solicitan traballo na empresa? 
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8. Que importancia teñen para Vde. os programas de mobilidade? 

Unha vez gravadas as respostas, foron transcritas e analizado o seu contido por 

tres avaliadores independentes, tal e como xa recollemos. Ao final da análise de cada 

pregunta expoñemos os resultados obtidos xunto coa concordancia/discrepancia entre 

avaliadores.  

a) Tres competencias esenciais que debe ter unha persoa xove para a súa 

inserción no mercado laboral (pregunta 1). 

A análise desta cuestión (ver Táboa 113) reflexa contidos distintos segundo o 

tamaño das empresas: 

- Na empresa grande (só resposta unha delas), a opción máis clara indica que a 

competencia máis importante son os coñecementos do mozo/a e unha actitude de 

flexibilidade entendida de xeito distinto polos avaliadores: nun caso enténdese como 

adaptación aos novos retos do traballo, e noutro como implicación coa empresa. 

- Nas empresas medianas, o acordo é total entre os avaliadores: coñecementos 

avanzados e específicos do posto de traballo, planificación e organización, análise de 

problemas, síntese da información, habilidades sociais (centradas no traballo en equipo 

e na adaptabilidade), uso das TIC, motivación e inquedanza pola empresa. 

- Sen embargo, nas pequenas, o acordo entre avaliadores é variable. Hai unha 

concordancia total para o compromiso, a autonomía no desempeño laboral, 

responsabilidade, adaptación ás tarefas variadas e iniciativa para superar situacións 

laborais. O único aspecto no que non hai acordo fai referencia á importancia do 

líder/xefe. 

- Na micro-empresa, esta pregunta non se contestou posto que o entrevistado a 

considerou repetitiva coa escala que previamente tiña cuberto. 

En xeral, parecen claras as prioridades sobre as competencias técnicas 

(relacionadas coa profesión, podendo transcender os seus límites) e as metodolóxicas 

(flexibilidade de procedementos, adaptación e autonomía ante os cambios), todas elas 

vinculadas coa formación. A participación e implicación coa organización, aínda que 

con menor presenza, foron destacadas polos tres tipos de empresas. 
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Táboa 113. Resumo das respostas á pregunta 1 

EG2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Coñecementos 

e actitude  

Coñecementos e 

actitude 

Coñecementos e 

actitudes 

Acordo total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

A actitude 

significa 

flexibilidade 

Actitude significa 

flexibilidade 

Actitude como 

flexibilidade 

Acordo total 

Flexibilidade 

entendida como 

mentalidade 

aberta ante 

novas 

situacións 

______ ______ A1 

______ Flexibilidade como 

adaptación ás 

condicións de 

traballo, a novos 

retos e a 

desenvolver novas 

técnicas 

_______ A2 

______ ______ Flexibilidade 

entendida como 

mentalidade aberta 

e coñecemento e 

desenvolvemento 

de novas técnicas 

A3 

______ Actitude significa 

implicación coa 

empresa 

______ A2 

EP1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Autonomía, 

iniciativa e 

proactividade 

Iniciativa, 

autonomía e 

proactividade 

Iniciativa, 

autonomía e 

proactividade 

Acordo total 

 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Non ser 

dependente, 

insistir na 

solución dos 

problemas 

Saber buscar 

solucións ata que 

se esgoten as 

opcións 

Non depender dos 

demais, Insistir na 

resolución dos 

problemas 

Acordo total 

Saber o que hai 

que facer 

______ Saber o que hai que 

facer, non esperar 

Acordo entre A1 e A3 

Pasar dunha 

tarefa a outra 

(multitarefa) 

Saber cambiar de 

tarefa 

(multitarefa) 

Saber cando pasar 

dunha tarefa a 

outra (multitarefa) 

Acordo total 

______ Importancia do 

liderado do xefe 

______ A2 

EM1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

- Coñecementos 

específicos do 

posto de traballo 

- Planificación e 

organización 

- Análise de 

problemas 

- Síntese da 

información 

- Coñecementos 

avanzados en 

función do posto 

- Planificación e 

organización 

- Análise de 

problemas 

- Síntese da 

información 

- Coñecementos 

avanzados en 

función do posto 

- Planificación e 

organización 

- Análise de 

problemas 

- Síntese da 

información 

           Acordo total 
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- Habilidades 

sociais (empatía, 

traballo en 

equipo, 

adaptabilidade) 

- Habilidades 

sociais (empatía, 

traballo en 

equipo, 

adaptabilidade, 

flexibilidade...) 

- Habilidades 

sociais (empatía, 

traballo en 

equipo, 

adaptabilidade, 

flexibilidade...) 

EM2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

- Competencias 

dixitais (TIC) 

- Habilidades 

sociais para o 

traballo en equipo 

- Ganas de traballar 

(motivación) 

- Inquedanza pola 

empresa 

- Competencia nas 

TIC 

- Habilidades sociais 

para traballar en 

equipo 

- Ganas de traballar 

(motivación) 

- Inquedanza previa 

pola empresa 

- Competencias no 

emprego das novas 

tecnoloxías 

- Habilidades 

sociais para 

traballar en equipo 

- Ganas de traballar 

(motivación) 

- Inquedanza pola 

empresa 

Acordo total 

EP2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

- Compromiso 

- Capacidade de 

traballo 

- Responsabilidade 

(importancia de asumir 

a tarefa como propia) 

 

- Compromiso 

- Capacidade de 

traballo 

- Responsabilidade 

(asumir algo como 

propio para acometelo) 

- Compromiso 

- Capacidade de 

traballo 

- Responsabilidade 

(acometer unha 

actividade asumíndoa 

como propia) 

Acordo total 

b) A utilidade da Educación Non Formal para a formación (pregunta 2). 

Na Táboa 114 resumimos os principais contidos observados polos tres 

avaliadores, que reflicten posicións distintas dependendo do tamaño das empresas. 

- Nas empresas grandes o acordo é total en canto a unha resposta afirmativa, 

destacando que as actividades desenvolvidas nestes programas promoven actitudes 

emprendedoras e son útiles para permitir a mobilidade das persoas (sobre todo as que 

non posúen experiencia), ademais de mellorar a súa implicación laboral. Nunha destas 

empresas destacan que no tema do voluntariado son moi cautelosos para, debido á falta 

de regulación, non invadir o mercado de traballo. 

- Nas empresas medianas tamén consideran útiles as actividades desenvolvidas 

nestes programas, destacando as posibilidades do traballo en equipo, a interacción no 

lugar de traballo e o desenvolvemento das iniciativas. Desde a empresa valoran estes 

programas á hora de realizar a selección do persoal. 

- Nas pequenas empresas o acordo é practicamente inexistente. Só atopamos 

concordancia na consideración xeral da utilidade destes programas, no fomento do 

traballo en equipo, na eficacia da xestión do tempo, no desempeño por obxectivos e no 

aumento da rede de contactos persoais. 
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- Na micro-empresa seleccionada tamén se valora a utilidade destes programas 

pola posibilidade de traballar en contextos reais (sobre todo nas actividades de 

intervención comunitaria). 

Queremos destacar varios aspectos sobre a utilidade destes programas que son 

comúns á maioría das empresas: o fomento do traballo en equipo como característica 

grupal e o desenvolvemento de actitudes (a nivel individual) relacionadas coa 

implicación, a iniciativa e o emprendemento. A nota peculiar póñena, por un lado, as 

empresas medianas ao afirmar que os teñen en conta á hora de seleccionar ao persoal, e 

por outro, a micro-empresa ao destacar a posibilidade que supoñen estes programas para 

traballar en contextos reais. 

Táboa 114. Resumo das respostas á pregunta 2 

EG1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Si Si Si Acordo 

total 

 

 

 

Xustificación  

Comentarios 

Porque as persoas amosan 

unha actitude emprendedora 

Adquiren un perfil 

emprendedor 

Manifesta unha 

actitude 

emprendedora 

Acordo 

total 

Importante en xente sen 

experiencia laboral 

Importante cando non 

se ten experiencia 

laboral 

Importante para a 

xente que non 

posúe experiencia 

Acordo 

total 

______ As persoas adquiren 

comportamentos 

altruístas 

______ A2 

Importancia da mobilidade  Importancia da 

mobilidade 

Importancia da 

mobilidade 

Acordo 

total 

EG2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Si Si Si Acordo 

total 

 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Porque mellora a súa 

implicación 

Desenvolven 

implicación 

Mellora a 

implicación dos 

traballadores 

Acordo 

total 

Carencia de regulación do 

voluntariado e emprégano 

con cautela ante a invasión do 

mercado de traballo 

Non existe 

regulación para o 

voluntariado, polo 

que acoden a el coa 

cautela de non 

invadir o mercado 

de traballo 

Indica que o 

voluntariado non 

está regulado, e 

acoden a el coa 

cautela de non 

invadir o mercado 

de traballo 

Acordo 

total 

Mellora o seu compromiso ______ ______ A1 

______ Desenvolve a 

flexibilidade 

Mellora a 

flexibilidade 

Acordo 

entre A2 

e A3 

EP1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 
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Pregunta 

directa 

Si Si Si Acordo total 

 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Desenvolven 

competencias que 

se adquiren no 

propio contexto 

______ Contextualización do 

traballo 

Acordo entre 

A1 e A3 

Prepáranse para o 

traballo en 

situacións propias 

das empresas  

As persoas 

experimentan 

situacións previas 

que teñen lugar 

logo nas empresas 

______ Acordo entre 

A1 e A2 

Desenvolven: 

traballo en equipo, 

desempeño por 

obxectivos, xestión 

do tempo... 

Adquiren 

desempeño en 

certas areas: 

obxectivos, tempos, 

traballo en equipo 

Adquiren desempeño en 

obxectivos, xestión do 

tempo, traballo en 

equipo... 

 

Acordo total 

Importante de cara 

a crear unha rede 

de contactos  

Axudan a establecer 

unha rede de 

contactos 

(networking) 

Permite aumentar rede 

contactos persoais 

Acordo total 

EM1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Si Si Si Acordo 

total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Valoran que 

desenvolva o 

traballo en equipo 

Valoran que axude a 

desenvolver o 

traballo en equipo 

Valoran que desenvolva o 

traballo en equipo 

Acordo 

total 

Valoran que 

desenvolva a 

iniciativa 

Valoran que 

desenvolva a 

iniciativa 

Valoran que desenvolva a 

iniciativa 

Acordo 

total 

Non contan con 

ninguén que 

participe nestas 

actividades 

Non teñen ningunha 

persoa implicada 

nestas actividades 

Non teñen a ningunha persoa 

implicada 

Acordo 

total 

EM2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Si Si Si Acordo 

total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Son persoas que se 

moven, inquietas e 

que interactúan 

Son persoas que se 

moven, inquietas e 

que interactúan 

Son persoas que se moven, 

inquietas, e que interactúan con 

outros 

Acordo 

total 

Tivérono en conta 

ao incorporar 

persoal 

Tivérono en conta 

ao incorporar 

persoal 

Téñeno en conta ao seleccionar 

persoal  

Acordo 

total 

EMCR1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Si Si Si Acordo 

total 

 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Permite traballar en 

contextos reais 

Posibilidade de 

traballar en 

contextos reais 

Posibilidade de traballar en 

contextos reais 

Acordo 

total 

Axuda a 

desenvolver 

actitudes e aptitudes 

Fomenta o 

desenvolvemento de 

actitudes e aptitudes 

______ Acordo 

entre A1 

e A2 
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Moi importante 

para actividades de 

intervención con 

persoas 

Importante en 

actividades de 

intervención 

comunitaria, con 

persoas 

Importante en actividades de 

intervención comunitaria 

Acordo 

total 

______ ______ Permite desenvolver actitudes 

importantes para o futuro 

laboral 

A3 

EP2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Si _____ Si Acordo entre A1 e 

A3 

______ Non contesta 

explicitamente 

______ A2 

 

 

 

 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Apórtalles 

inquietude 

______ ______ A1 

Apórtalles 

altruísmo (dedicar 

tempo aos demais) 

______ ______ A1 

Son persoas cun 

perfil determinado 

______ ______ A1 

______ Un voluntario 

precisa sentirse 

implicado no 

proxecto  

______ A2 

______ Coidan a formación 

dos voluntarios 

______ A2 

______ Teñen un perfil 

profesional 

______ A2 

______ _____ Parécelle útil 

porque denotan ser 

persoas con 

iniciativa, empatía e 

comprometidas 

A3 

______ ______ Non adoitan incluír 

este dato no CV 

A3 

c) Peso da participación en actividades de Educación Non Formal á hora de 

seleccionar persoal (pregunta 3). 

A análise do contido dos tres avaliadores aparecen resumidas na Táboa 115. En 

todos os casos, as empresas manifestan que valoran a participación dos mozos/as nestes 

programas á hora de contratalos. A única excepción foi a micro-empresa e unha 

empresa mediana (EM1) que non consideran este criterio e si outros máis relacionados 

coa actitude cara o traballo con persoas que forman parte dun equipo e que están 

comprometidas coa intervención comunitaria (no caso da micro-empresa): 

- Nas empresas grandes consideran que o feito de participar nestes programas é 

enriquecedor para os mozos e mozas cando non teñen experiencia laboral, valorando, 

ademais, o feito de ter traballado en negocios familiares, posuír os coñecementos 
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necesarios e, con acordo parcial só entre dous avaliadores, o feito de traballar con 

alegría. 

- As opcións das dúas empresas medianas son opostas: no primeiro caso (EM1) 

non valoran este dato na contratación de mozos/as, nunca tiveron casos adheridos a esta 

situación, tampouco preguntan por este feito e dan preferencia ás habilidades sobre os 

coñecementos. No outro caso, informan de que si consideran este dato á hora de 

seleccionar persoal, fixándose moito nas habilidades de interacción e adoitan preguntar 

pola participación nestes programas cando fan a entrevista. 

- Nas empresas pequenas tamén consideran este factor para contratar persoal 

cando fan as entrevistas, estimando que se trata dun bo indicador da iniciativa persoal. 

Parece claro que valoran o feito de participar en Programas de Educación non 

Formal como criterio cando se vai a seleccionar persoal, pero esta consideración 

depende claramente do tamaño da empresa. É un dato que se constata nas entrevistas de 

selección de todas as empresas, así como o énfase nas habilidades de interacción social 

centradas no traballo en equipo. Tamén observamos outros tipos de valoración, pero son 

características de cada tipo de empresa. 

Táboa 115. Resumo das respostas á pregunta 3 

EG1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Si Si Si Acordo 

total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Considérao positivo e 

enriquecedor 

Parécelle positivo e 

enriquecedor  

É un elemento positivo 

e enriquecedor 

Acordo 

total 

Valórao cando non 

teñen experiencia 

laboral 

Valórao cando non 

teñen experiencia 

laboral 

Importante cando non 

teñen experiencia 

Acordo 

total 

Teñen en conta outros 

aspectos como 

traballar en negocios 

familiares 

Teñen en conta nos 

procesos de selección 

ter traballado en 

negocios familiares 

Teñen en conta o feito 

de ter traballado nun 

negocio familiar 

Acordo 

total 

EG2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Si Si Si Acordo 

total 

 

 

 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Á hora de seleccionar 

persoal valoran: posúe 

coñecementos 

necesarios 

Á hora de seleccionar 

persoal valoran: os 

coñecementos 

necesarios 

Á hora de seleccionar 

persoal valoran: posúe 

os coñecementos 

necesarios 

Acordo 

total 

Á hora de seleccionar 

persoal valoran: 

intención de querer 

_____ Á hora de seleccionar 

persoal valoran: 

intención expresa de 

Acordo 

entre A1 

e A3 
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realmente facelo querer facer  

Á hora de seleccionar 

persoal valoran: 

motivación pola 

empresa 

Á hora de seleccionar 

persoal valoran: 

motivación 

Á hora de seleccionar 

persoal valoran: 

motivación pola empresa 

Acordo 

total 

Á hora de seleccionar 

persoal valoran: que 

queira traballar alí e 

con alegría 

______ Á hora de seleccionar 

persoal valoran: 

predisposición polo 

traballo, traballar con 

alegría 

Acordo 

entre A1 

e A3 

______ Á hora de seleccionar 

persoal valoran: o saber 

facer/aplicar 

______ A2 

______ Á hora de seleccionar 

persoal valoran: que 

sexa a empresa da súa 

vida 

______ A2 

EP1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Si Si Si Acordo 

total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Indicador dunha 

actitude activa, 

iniciativa 

Reflicte iniciativa por 

parte da persoa 

Reflicte iniciativa Acordo 

total 

______ Valórano cando a 

persoa non ten 

experiencia laboral 

______ A2 

______ _______ É indicador de 

adquisición de 

experiencia 

A3 

EM1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo 

total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Non teñen ningún 

caso 

Non teñen ningún caso Non teñen ningún caso Acordo 

total 

Nunca lle 

preguntaron a 

ninguén 

Nunca lle preguntaron 

a ninguén 

Nunca lle preguntaron a 

ninguén 

Acordo 

total 

Valoran as 

habilidades na 

selección de persoal 

ademais dos 

coñecementos 

Ademais dos 

coñecementos, nas 

entrevistas, valoran as 

habilidades 

Valoran habilidades 

ademais de 

coñecementos 

Acordo 

total 

EM2 

 Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Si Si Si Acordo 

total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Supón habilidades 

de interacción 

Desenvolvemento de 

habilidades 

relacionadas coa 

comunicación 

Desenvolvemento de 

habilidades de 

interacción 

Acordo 

total 

Preguntan por estas 

actividades na 

Adoitan preguntalo na 

entrevista 

No momento da 

entrevista adoitan 

Acordo 

total 
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entrevista preguntalo 

EMCR1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo 

total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Adoitan traballar 

con persoas 

coñecidas 

Traballan con persoas 

coñecidas 

Traballan con persoas 

coñecidas 

Acordo 

total 

Buscan persoas con 

boa actitude cara o 

traballo no sector 

concreto 

Buscan persoas con boa 

actitude cara o sector 

concreto da empresa 

______ Acordo 

entre A1 e 

A2 

Buscan persoas con 

boas actitudes cara o 

traballo en equipo 

Busca persoas con boa 

actitude cara o traballo 

con persoas 

Valoran as actitudes 

cara o traballo con 

outras persoas 

Acordo 

total 

EP2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Si Non responde á 

pregunta 

Si Acordo 

entre A1 e 

A3 

Xustificación 

Comentarios 

Pregúntano na 

entrevista 

_____ 

 

Pregúntano na 

entrevista 

Acordo 

entre A1 e 

A3 

 

d) Importancia de ter participado nos programas de Educación Non Formal en 

comparación coa valoración doutros aspectos (diplomas, experiencia laboral, etc.) 

(pregunta 4).  

Neste caso, os resultados da análise do contido das entrevistas realizadas 

levannos as seguintes conclusións (ver Táboa 116): 

- Nas empresas grandes valoran, de xeito independente entre as dúas 

seleccionadas, aspectos como os coñecementos da persoa e a súa participación nestes 

programas (EG2). Na outra empresa (EG1), conceden maior peso á experiencia práctica 

no voluntariado, facendo unha serie de comentarios referidos ao comportamento e 

actitudes dos mozos/as (persoas con inquedanzas). Pero para o responsable de EG1 os 

dous ámbitos soen ir unidos, así un mozo/a que participe en programas de Educación 

non Formal soe ter tamén as outras cousas, algo do que tamén aprticipa a EP1. 

- Nas medianas afirman que o que ten máis peso son os coñecementos, aínda que 

tamén valoran as habilidades de interacción social. Ao igual que nas empresas grandes, 

expoñen unha serie de comentarios sobre o perfil persoal dos/as aspirantes como 

persoas “inquietas”. Nestas empresas amosan ter complicacións á hora de ponderar o 

peso que teñen distintos factores cando hai que tomar a decisión última de contratar. 
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- As empresas pequenas conceden máis importancia ás disposicións da persoa 

para participar nos procesos da organización (destacando a empatía e o compromiso), 

valorando tamén de xeito especial a mobilidade. Aínda que sen acordo total entre 

avaliadores, hai un aspecto destacado nestas empresas referido á identificación das 

persoas coa organización. 

- Na micro-empresa dan por contestada esta pregunta na resposta que deron á 

anterior (ver Táboa 115). 

Hai dous aspectos comúns a todas as empresas: conceden a mesma importancia 

aos coñecementos e ás habilidades de interacción social. Despois a casuística de cada 

unha delas fai que se fixen en aspectos moi dispersos. Só as empresas medianas sinalan 

a dificultade que lles supón ponderar todos os factores indicados á hora de tomar a 

decisión de contratar. Tamén é de salientar que as empresas consideran que o mozo ou 

moza que participa en programas de educación non formal se caracteriza, na mesma 

medida, por ser unha persoa activa que fai cursos e distintas actividades. 

Táboa 116. Resumo das respostas á pregunta 4 

EG1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Maior 

importancia á 

experiencia 

práctica no 

voluntariado que 

aos cursos 

Máis peso a 

experiencia práctica 

do voluntariado que 

aos cursos 

Máis peso a 

experiencia 

práctica do 

voluntariado que 

aos cursos 

Acordo total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Son persoas con 

inquedanzas 

variopintas 

Teñen inquietudes 

máis variadas 

Teñen 

preocupacións 

diversas 

Acordo total 

A participación 

en voluntariado é 

complementada 

con outras 

actividades 

Adoitan tamén 

participar noutras 

actividades como 

os cursos 

Participan tamén 

noutras 

actividades e 

cursos 

Acordo total 

Son un perfil 

establecido 

Son un perfil 

establecido 

Perfil concreto Acordo total 

EG2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Teñen o mesmo 

peso 

50% Teñen o mesmo 

peso 

Acordo total 

Xustificación 

Comentarios 

Tan importante 

como os 

coñecementos 

Outra metade son 

os coñecementos 

______ Acordo entre A1 

e A2 

EP1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Prefiren a persoas 

participantes 

nestas actividades 

Prefiren a persoas 

participantes nestas 

actividades 

PrefireN a persoas 

participantes 

nestas actividades 

Acordo total 
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Xustificación  

Comentarios 

Teñen máis 

actividade, 

móvense máis 

_______ Móvense máis, 

actitude proactiva 

Acordo entre A1 e A3 

Adoita supoñer 

tamén a 

participación en 

cursos 

Supón a 

realización de 

cursos 

______ Acordo entre A1 e A2 

Valoran 

positivamente a 

mobilidade 

Os programas de 

mobilidade son 

ideais 

Valora 

positivamente 

programas de 

mobilidade 

Acordo total 

______ ______ Os mozos non 

deben de estar 

parados 

A3 

EM1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

O coñecemento ten 

máis peso 

Máis peso  dos 

coñecementos 

Os coñecementos 

son o máis 

importante 

Acordo total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

É unha empresa do 

coñecemento 

É unha empresa 

do coñecemento 

Empresa dedicada á 

investigación, 

importancia do 

coñecemento 

Acordo total 

Valoran na 

selección completar 

os coñecementos 

con habilidades 

Valoran tamén as 

habilidades á hora 

de seleccionar 

Na selección tamén 

se valoran 

habilidades que 

complementen aos 

coñecementos 

Acordo total 

______ Avaliar 

habilidades é 

complexo 

______ A2 

EM2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Depende do posto e 

do tipo de 

voluntariado 

Depende do posto  Depende do posto 

de traballo 

Acordo total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Habilidades sociais 

fundamentais en 

postos con 

importancia 

relacional 

______ Habilidades 

sociais 

importantes en 

postos que 

requiren 

relacionarse 

Acordo entre 

A1 e A3 

Persoas con perfil 

homoxéneo: 

inquietas 

Teñen un perfil 

homoxéneo: persoas 

inquietas 

Adoitan ser 

persoas inquietas 

Acordo total 

______ Complicación de 

ponderar un peso na 

decisión de 

contratación 

Complicación de 

outorgar un peso 

na contratación 

Acordo entre 

A2 e A3 

EP2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Pesan máis as 

actitudes que os 

coñecementos e as 

cualificacións 

Valoran máis as 

actitudes que os 

coñecementos e as 

cualificacións 

Valoran máis as 

actitudes que os 

coñecementos e 

as cualificacións 

Acordo total 

 

 

Xustificación  

Non lles importa 

formar aos 

traballadores 

Non lles importa 

formar aos 

traballadores 

Non é un 

problema formar 

á persoa 

Acordo total 
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Comentarios Valoran trato 

humano (empatía) 

e o compromiso 

Valoran a empatía e 

o compromiso 

_____ Acordo entre A1 e A2 

Importancia de 

identificarse co 

obxectivo da 

empresa 

______ Importancia de 

identificarse coa 

empresa 

Acordo entre A1 e A3 

e) Existencia dun Plan de Responsabilidade Social Corporativa (pregunta 5). 

Os resultados aparecen resumidos na Táboa 117 e indican que en ningunha das 

empresas seleccionadas existe o devandito Plan. 

- Nas empresas grandes hai varios tipos de respostas. Por unha banda, na EG1, 

aclaran que o están deseñando aínda que destacan que só é obrigatorio para as empresas 

que cotizan na Bolsa. Por outra, na EG2, informan que desenvolven varias accións no 

marco da misión e dos valores da empresa. 

- Nas medianas tamén recollemos dúas afirmacións complementarias. Nun caso 

(EM1) informan que teñen en mente facelo e, no outro (EM2) que non son eles os que 

xestionan este aspecto, senón que é algo que se fai centralmente desde Madrid. 

- En canto as pequenas empresas, á EP1 non se lle formulou esta pregunta, e na 

outra, respostan que colaboran con outras organizacións. 

- Na micro-empresa valoran a ética ambiental e social, ademais de que o/a 

traballador/a sexa unha persoa comprometida e satisfeita coa retribución moral que lle 

aporta o seu traballo. 

En xeral, e a pesares de que ningunha empresa conta con un Plan de 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), todas elas realizan accións afíns, aínda que 

só nas empresas grandes e medianas teñen en mente o deseño desta acción.  

Táboa 117. Resumo das respostas á pregunta 5 

EG1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Non é obrigatorio para a 

empresa 

Só é obrigatorio para 

empresas en Bolsa 

Consciente de ser 

obrigatorio para 

determinadas 

empresas 

Acordo total 

Están a deseñalo 

actualmente 

Estase deseñando Estase deseñando Acordo total 

EG2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta Non Non Non Acordo total 
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directa 

 

Xustificación 

Comentarios 

Non teñen un plan como 

tal 

Non teñen un plan deseñado Non teñen un plan 

deseñado como tal 

Acordo total 

Realizan accións en RSC 

que se encadran na 

misión-visión e valores da 

empresa 

Desenvolven accións de 

RSC como parte da misión-

visión e valores da empresa 

Realizan accións 

de RSC no marco 

da misión-visión e 

valores da empresa 

Acordo total 

EP1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo 

total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Non o teñen formalmente A nivel formal non o 

teñen 

Non o posúen a nivel 

formal 

Acordo 

total 

Colaboran con outras 

asociacións/ 

organizacións aportando 

os seus servizos 

Participan e colaboran 

con outras asociacións/ 

organizacións aportando 

os seus servizos 

Colaboran con 

asociacións/organizacións 

no ámbito da empresa 

Acordo 

total 

EM1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo 

total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Son unha empresa 

pequena 

Son unha empresa pequena Son unha empresa 

pequena 

Acordo 

total 

Teñen en mente facelo 

(sen prazos nin 

obxectivos) 

Teñen pensado facelo (sen 

prazos nin obxectivos) 

Previsto realizado (sen 

prazos nin obxectivos) 

Acordo 

total 

EM2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non ______ Non Acordo 

entre A1 e 

A3 

______ Non sabe ______ A2 

Xustificación 

Comentarios 

Xestiónase desde a 

sede de Madrid e non 

contan coa 

información 

Está xestionado desde a 

sede de Madrid e non 

teñen información 

Xestiónase desde Madrid 

e non posúe información 

Acordo 

total 

EMCR1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Valoran a ética social 

e ambiental tanto 

como as actitudes 

Interésalle a ética 

social e ambiental 

Interésalle a ética 

social e ambiental 

Acordo total 

Valora o compromiso 

e a retribución moral 

do mesmo 

Interésalle o 

compromiso e que 

sexa retribuído 

moralmente 

Valora que o 

traballador sexa unha 

persoa comprometida 

Acordo total 
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f) Desenvolvemento de accións que impliquen o voluntariado corporativo 

(pregunta 6). 

Como se pode observar na Táboa 118, en ningún caso se dá unha resposta 

afirmativa a esta cuestión, aínda que os matices son distintos segundo o tamaño das 

empresas. 

- As respostas nas grandes empresas son moi distintas en cada unha delas. Na 

primeira (EG1) indican que non é o responsable de tal acción, na EG2, informan que 

teñen dous programas que implican a centros educativos donde a participación dos 

traballadores é voluntaria. 

- Nas medianas aclaran que descoñecen totalmente este proceso aínda que saben 

que se difunden algunhas actividades. 

- Nas pequenas empresas, a unha delas non se lle expresou esta pregunta e, na 

outra (EP1) aseguran que ofertan algún servizo sen considerar a contraprestación 

económica. 

- Na micro-empresa valoran esta acción de xeito moi positivo, sen dispor de 

convenios para estas actividades, nutríndose para isto de voluntarios procedentes dos 

concellos.  

A tónica xeral é de boa vontade para levar a cabo accións de voluntariado 

corporativo a pesares de carecer da información pertinente. As accións que din que se 

desenvolven en cada empresa, asemellan ser debidas máis ás características da propia 

organización que a acordos xerais con empresas do mesmo sector. 

Táboa 118. Resumo das respostas á pregunta 6 

EG1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo 

total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Non é el quen leva o 

tema 

Non é o seu 

departamento o que se 

encarga do tema 

Non se encarga do 

tema 

Acordo 

total 

EG2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo total 

 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Só o tiveron unha vez ______ Tivérono unha vez Acordo 

entre A1 e 

A3 

Con xente de fóra 

(medo á laboralidade 

dos traballadores) 

Teñen moito coidado 

xa que non hai 

regulación ao respecto 

Con moito coidado 

porque rozaba a 

laboralidade 

Acordo total 
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Participa 

voluntariamente o 

persoal 

Participa 

voluntariamente o 

persoal 

Participan 

voluntariamente os 

traballadores 

Acordo total 

O persoal valórao moi 

positivamente 

______ ______ A1 

Teñen programas  Teñen programas  Existen dous 

programas 

Acordo total 

______ Tivérono algunha vez ______ A2 

EP1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Non é formal ______ Non é formal Acordo 

entre A1 e 

A3 

Ofrecen servizos sen 

importar o pagamento 

Sempre miran o que 

poden aportar 

Ofrecen servizos sen 

importar o 

pagamento 

Acordo total 

______ Apostarían por el   A2 

EM1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Non o fan por 

descoñecemento e 

falta de información 

Non o teñen por 

descoñecemento e 

falta de información 

Non o teñen por 

descoñecemento e 

falta de información 

Acordo total 

Cren conveniente máis 

información 

______ Ven necesario unha 

maior información 

Acordo 

entre A1 e 

A3 

_______ Cren que faría falta 

máis formación 

______ A2 

EM2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non ten unha 

contestación clara 

______ ______ A1 

_______ Non sabe ______ A2 

_______ ______ Non ten constancia de 

que se estea levando a 

cabo algunha acción 

A3 

Xustificación 

Comentarios 

Sabe que se difunden 

actividades, pero non 

ten coñecemento 

Non coñece, pero sabe 

que se difunde algún 

tipo de actividade 

Cre que se difunde 

algunha actividade 

Acordo 

total 

EMCR1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Non Non Non Acordo total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Non teñen convenios 

para estas 

actividades 

Non teñen convenios Non teñen convenios 

para estas actividades 

Acordo total 

Nútrense de 

voluntarios por 

medio doutras 

entidades 

Colaboran con outras 

entidades para 

nutrirse de 

voluntarios 

Contan con voluntarios 

a través doutras 

entidades (Concellos) 

Acordo total 
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(Concellos) 

Considérano 

positivo (para os 

voluntarios e o 

proxecto) 

Enriquecedor para o 

voluntario e para a 

empresa 

Enriquecedor para a 

organización e para a 

persoa) 

Acordo total 

______ Os voluntarios 

achéganse por 

motivación 

 A2 

 ______ ______ Esta persoa aporta unha 

visión diferente á 

empresa, non sesgada 

A3 

g) Persoas mozas que solicitan traballo na empresa (pregunta 7). 

Resumimos as respostas a esta cuestión na Táboa 119. Alí se pode observar 

como todas as empresas falan dunha cifra moi alta, amosando ter poucas semellanzas 

nesta cuestión. 

- Nas empresas grandes apostan pola xente nova, de perfís moi variados e as 

veces pouco relacionados co traballo da propia empresa, deixando entrever que 

desexarían uns perfís con máis experiencia. É a mesma empresa a que logo se encarga 

de formalos. 

- Nas medianas consideramos que as respostas deben ser analizadas de xeito 

independente. Na EM1 destacan que non adoitan recibir solicitudes de persoas con 

experiencia, a pesares de acoller unha ducia de candidatos/as mensuais. Só cando abren 

o proceso de selección, atopan solicitudes de moita xente xove. Na EM2 as solicitudes, 

en cambio, son tanto de persoas mozas como maiores, estimando entre 300 e 400 

curriculums en cada proceso de selección. 

- En canto ás pequenas empresas e a micro-empresa, non lle formulamos esta 

pregunta por considerala pouco adaptada á súa realidade.  

As empresas medianas e grandes reciben numerosas solicitudes de xente nova, 

por vías distintas, con perfís moi variados xa que logo a mesma empresa asume a súa 

formación, e segundo o caso buscan xente con experiencia. 

Táboa 119. Resumo das respostas á pregunta 7 

EG1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Moi alta (95% dos 

CV) 

Moi alta (95%) Moi alta (95%) Acordo 

total 

 

Xustificación 

Teñen a filosofía de 

contratar xente xove  

A filosofía é contratar 

xente xove 

A filosofía é contratar 

xente xove 

Acordo 

total 
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Comentarios Fórmanos 

internamente para 

adaptalos á empresa 

Fórmanos 

internamente para 

adaptalos á empresa 

Prefiren xente xove 

para formala 

internamente 

Acordo 

total 

Hai postos para os que 

buscan perfís con máis 

experiencia 

Para outros perfís 

buscan persoas con 

experiencia 

Para determinados 

perfís buscan xente 

con experiencia 

Acordo 

total 

EG2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Incalculable  ______ Incalculable Acordo 

entre A1 e 

A3 

______ Moitas ______ A2 

 

Xustificación 

Comentarios 

As vías de recepción 

de candidaturas 

multiplícanse na 

actualidade (e-mail...) 

Aumenta o número de 

candidaturas na 

actualidade (e-mail...) 

Aumenta a vía de 

presentación dos CV 

(e-mail...) 

Acordo 

total 

Perfís moi variados 

(crise) 

Perfís moi variados 

(crise) 

Perfís moi variados 

(crise) 

Acordo 

total 

Hai perfís sen a penas 

relación co traballo 

Incluso hai perfís sen 

relación coa empresa  

Perfís que non teñen 

relación coa empresa 

Acordo 

total 

EM1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

A maioría Moi alta Moitos Acordo total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Tamaño da empresa 

dificulta que unha 

persoa con experiencia 

decida traballar alí 

Tamaño da empresa 

fai difícil que unha 

persoa con 

experiencia decida 

traballar alí 

Tamaño da 

empresa dificulta 

que unha persoa 

con experiencia 

decida cambiar 

Acordo total 

Reciben unha ducia de 

currículos mensuais 

Reciben sobre unha 

ducia de auto-

candidaturas 

mensuais 

Sen abrir proceso 

de selección, 

unha ducia ao 

mes 

Acordo total 

Cando abren proceso 

de selección chegan 

moitas solicitudes 

(maioría xente xove) 

Cando se abre o 

proceso de selección 

elévase o número 

(maioría xente xove) 

Cun proceso de 

selección aberto, 

moita xente xove 

Acordo total 

EM2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Variado  Variado Variado Acordo total 

 

Xustificación 

Comentarios 

Nos últimos anos, 

solicitudes tanto de 

persoas mozas como 

maiores 

Solicitudes tanto 

de persoas mozas 

como maiores 

Solicitudes de 

persoas mozas e 

maiores 

Acordo total 

Determinados 

procesos de selección 

rozan os 400 CV 

Media de 300-400 

CV nun proceso 

de selección 

A media nun 

proceso de 

selección é de 

300-400 CV 

Acordo total 

 

h) Importancia dos programas de mobilidade (pregunta 8). 

Todas as empresas que participaron no estudo conceden moita importancia a 

estes programas (ver Táboa 120).  
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- As grandes empresas consideran que a mobilidade forma parte da realidade 

laboral actual.  

- Son as medianas as que máis xustifican a súa valoración positiva sinalando os 

seguintes aspectos: 

- a importancia dos idiomas; 

- a importancia da adaptación a novos contornos; 

- a mellora das habilidades máis que dos coñecementos; 

- o fomento da independencia; 

- existe un perfil claro e distinto entre a xente que se move e a que non o fai. 

- Nas empresas pequenas explican a súa valoración aportando novos argumentos 

(a pesares da dificultade que supuxo para os avaliadores do contido poñerse de acordo, 

tal e como se pode apreciar na Táboa 120): a importancia do contacto con outras 

culturas e a utilidade para xestionar a diversidade. 

- Na micro-empresa non consideramos facer esta pregunta dadas as 

características da empresa seleccionada. 

Chámanos a atención a alta valoración que reciben determinadas competencias 

na entrevista e, dun xeito totalmente contrario, exceptuando ás empresas pequenas, ao 

manifestado na escala de competencias. A aprendizaxe de idiomas, a variedade de 

contextos laborais e a multiculturalidade non foron precisamente consideradas como 

aptitudes moi importantes. Creemos que os empleadores enfrentan os programas de 

mobilidade desde un perspectiva máis xeral e non tanto na súa empresa en particular, 

asociándoos con competencias como a independencia, a adaptabilidade ou a resolución 

de problemas mais que coas anteriores. 

Todas os empleadores consideran moi importantes os programas de mobilidade 

polo que supoñen de desenvolvemento dos idiomas, a adaptación a novos contornos, 

independencia, o contacto con outras culturas e a xestión da diversidade. 

Táboa 120. Resumo das respostas á pregunta 8 

EG1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Importantísimos  Moi importantes Importantísimos Acordo 

total 

 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

O mundo actual 

(global) esixe 

mobilidade 

O mundo global esixe 

mobilidade 

O mundo actual 

(global) esixe 

mobilidade 

Acordo 

total 

Importancia de 

atreverse a mover 

É necesario ser valente e 

moverse 

É necesario ser valente 

e moverse 

Acordo 

total 
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A inmobilidade 

complica a 

situación na 

actualidade 

______ ______ A1 

______ Precísase mobilidade para 

formarse e desenvolverse 

profesionalmente 

Precísase mobilidade 

para formarse e 

desenvolverse 

profesionalmente 

Acordo 

entre A2 e 

A3 

______ ______ Favorece o traballo 

autónomo 

A3 

EP1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de 

Acordo 

Pregunta 

directa 

Moita  Moi importante Moita Acordo total 

 

 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Permite abrir a 

perspectiva e 

coñecer outras 

culturas 

Permite abrir a 

perspectiva e estar con 

outro tipo de culturas 

Permite abrir a 

perspectiva e 

interactuar con outras 

culturas 

Acordo total 

Aprendes a 

traballar con xente 

diferente 

______ ______ A1 

Axuda a xestionar 

a diversidade, o 

estres, os prazos... 

Axuda a xestión da 

diversidade, o estres, os 

prazos... 

______ Acordo 

entre A1 e 

A2 

______ Permite aprender outro 

saber facer 

Permite observar outro 

tipo de saber facer 

Acordo 

entre A2 e 

A3 

______ Permite valorar o que 

hai aquí 

Permite valorar o que 

hai aquí 

Acordo 

entre A2 e 

A3 

EM1 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Importantes Importantes Importantes  Acordo total 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

Supón a 

adquisición de 

idiomas 

Desenvolve o 

coñecemento de 

idiomas 

Adquisición de 

idiomas 

Acordo total 

É sinal de 

iniciativa e 

adaptación a outras 

contornas 

Demostra ter 

iniciativa e 

adaptabilidade a 

outras contornas 

Obriga a 

adaptarse unha 

nova contorna 

Acordo total 

 

Supón melloras 

nas habilidades, 

non nos 

coñecementos 

Desenvólvense más 

habilidades que 

coñecementos 

Desenvólvense 

habilidades, non 

coñecementos 

Acordo total 

EM2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Importantes ______ _______ A1 

______ Valóranse _______ A2 

______ _______ Moita A3 

 

Xustificación 

Comentarios 

Diminúe a 

dificultade para 

moverse da 

contorna próxima 

(importante en 

Galicia) 

_______ Importante nunha 

comunidade na 

que nos costa 

movernos da 

contorna próxima 

Acordo entre A1 

e A3 
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Importante para 

adquirir idiomas 

______ Favorece a 

adquisición dun 

idioma 

Acordo entre 

A1 e A3 

Importante para a 

adaptación a outros 

contextos  

Permite adaptarse 

a outras contornas 

(cambiantes) 

Contribúe á 

adaptación a 

outros contextos 

Acordo total 

Importante para a 

non dependencia 

Importante para a 

non dependencia 

Demostra unha 

actitude de non 

dependencia 

Acordo total 

A xente que se 

move diferénciase 

da que non o fai 

A xente que se 

move diferénciase 

da que non o fai 

(outra actitude) 

Permite establecer 

diferenzas entre a 

xente que se move 

e a que non 

Acordo total 

______ Demostra interese 

por parte da 

persoa 

______ A2 

EP2 

 Avaliador 1 (A1) Avaliador 2 (A2) Avaliador 3 (A3) Grao de Acordo 

Pregunta 

directa 

Non se dá unha 

contestación clara, 

pero enténdese que 

os considera 

importantes 

Non dá unha 

contestación clara, 

pero enténdese que 

os considera 

importantes 

______ Acordo entre 

A1 e A2 

_______ ______ Importante A3 

 

 

 

 

Xustificación 

Comentarios 

É unha pregunta que 

fan nas entrevistas 

Pregúntano nas 

entrevistas 

______ Acordo entre 

A1 e A2 

Depende do modo 

no que se realizou a 

mobilidade 

(motivacións e 

compromiso) 

______ ______ A1 

É importante 

coñecer a 

experiencia vital 

que supuxo a viaxe 

(relacións 

interpersoais, 

coñecementos 

adquiridos, 

coñecemento doutra 

cultura) 

______ ______ A1 

No caso da 

cooperación 

internacional, 

requírese un perfil 

diferente. 

______ Importancia do 

perfil no caso da 

cooperación 

internacional 

Acordo entre 

A1 e A3 

______ Importante á hora 

de aprender e 

coñecer unha nova 

realidade cultural e 

social 

Apréndese por 

medio da 

interacción con 

outra realidade 

cultural e social 

Acordo entre 

A2 e A3 

______ Importante a 

selección da persoa 

que vai a traballar 

en cooperación 

internacional 

porque é a imaxe da 

entidade 

______ A2 
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 ______ ______ Denotan grao de 

compromiso e 

tipo de 

motivacións das 

persoas 

A3 

 

En definitiva 

P3. Que aptitudes interpersoais e competencias se demandan no 

mercado laboral? 

1. Os encargados da selección de persoal das empresas consideran moi 

importante que o mozo ou moza teña capacidade de planificación, coordinación e 

organización, capacidade para a utilización das TIC, habilidades de xestión da 

información (buscar e analizar información de varias fontes), capacidade para a 

resolución de problemas e toma de decisións, de traballo en equipo, compromiso 

ético, capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos, e capacidade de 

adaptación. 

2. As orientadoras tamén recoñecen toda unha serie de competencias que se 

lle requiren aos mozos e mozas dende o mercado laboral. Ademais da formación 

académica, o que se demanda é que un mozo ou moza sexa capaz de resolver 

problemas, teña iniciativa, se implique, que estea disposto a moverse e a sumir 

retos, que teña capacidade para adaptarse aos cambios, que saiba manexarse nun 

contexto multicultural e, en resumo, que sexa polivalente. 

3. Todas elas son competencias que teñen desenvolvido os mozos e mozas 

que participan nos programas sometidos a avaliación 

P4. Que valor lle outorgan os empregadores/as ás aptitudes e 

competencias adquiridas a través deste tipo de programas? 

1. Os empregadores valoran o feito de participar en Programas de 

Educación non Formal como criterio cando se vai a seleccionar persoal, aínda que 

esta consideración depende claramente do tamaño da empresa.  

2. Todas estas competencias poden verse favorecidas, segundo o criterio 

das orientadoras, no marco dos Programas de Educación non Formal, e en xeral 

coa implicación dos mozos e mozas na sociedade por medio do asociacionismo e a 

representación, ou mesmo a partires dos programas de mobilidade. 

P5. A participación neste tipo de programas abre outras vías e 

opcións que permiten mellorar a empregabilidade dos mozos e mozas?  
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1. Tanto dende a perspectiva das orientadoras como dos empregadores, a 

participación nestes programas abre novas posibilidades para a inserción laboral 

dos mozos e mozas galegos.  

 



CONCLUSIÓNS 
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CONCLUSIÓNS 

Unha vez analizados e triangulados todos os datos estamos en condicións de 

facer unha serie de consideracións finais, atendendo ás peculiaridades dos tres 

programas e á metodoloxía de traballo seguida. 

Os programas 

Comezando polo mesmo deseño dos programas, e tendo en conta a perspectiva 

dos mozos participantes e a dos responsables e técnicos de organizacións e entidades, 

chegamos a unha serie de recomendacións que poden axudar a melloralos. Basicamente, 

tales recomendacións teñen que ver con aspectos técnicos do deseño, referidos, sobre 

todo, a temas de avaliación, aínda que tamén hai outros nunha óptica máis 

administrativa. 

Queda clara a necesidade de sistematizar a avaliación de seguimento e a 

avaliación final no caso do Programa Galeuropa, que mesmo podería activarse por 

medio de procedementos sinxelos a través das TIC. Xustamente, na avaliación final 

deste programa, pero tamén no de Iniciativa Xove, debería incluírse unha escala de 

autoavaliación de competencias, susceptible de ser cumprimentada vía online. En 

calquera caso, xa facemos no informe unha proposta de escala validada. E tamén sería 

oportuno que, a lo menos nos programas de Iniciativa Xove e Galeuropa, os 

participantes entregaran unha memoria final de actividades realizadas ou portfolio.  

No que atinxe ao programa de Voluntariado Xuvenil, debe mellorarse a 

vinculación dos participantes, de tal xeito que identifiquen a súa labor nos obxectivos 

do programa. Unha vía ben podería ser a implicación dos voluntarios en actividades de 

planificación e organización das actividades do mesmo programa. 

Sería aconsellable que a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado creara un 

banco de boas prácticas, incluíndo os proxectos subvencionados. Tal iniciativa, amén de 

mancomunar esforzos, permitiría coñecer aquilo no que se está a traballar. 

Existe unha preocupación común a propósito de determinados procesos 

administrativos, o que supón atrancos para levar a cabo os programas, tal e como sería 

desexable por parte dos implicados. É por iso que se deben revisar os prazos de 

notificación das axudas e de execución dos proxectos, porque é probable que se 

favorecera un mellor desenvolvemento de cada acción. 
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Mozos e mozas participantes nos programas 

O perfil dos mozos e mozas implicados nos distintos programas é o seguinte: 

estudan mentres participan, e na súa maioría acadan unha titulación universitaria. 

Consideran, en xeral, que posúen toda unha serie de competencias (sistémicas, 

interpersoais e instrumentais) vinculadas ao desempeño laboral, pero iso é moito máis 

claro naqueles que participaron en Galeuropa. Sen embargo, a valoración das 

competencias varía segundo o programa do que se trate, indicando que a selección da 

participación por parte dos mozos e mozas é axeitada aos obxectivos de cada un. 

A participación dos mozos tende a ser exclusiva nun único programa da 

Dirección Xeral. Ese é o caso de Galeuropa e Voluntariado Xuvenil, mentres que 

Iniciativa Xove acolle a máis mozos e mozas, tamén implicados noutras iniciativas. En 

todo caso, os mozos e mozas de Galeuropa son os que presentan un menor perfil de 

implicación e participación asociativa en xeral, sendo os máis activos os de 

Voluntariado Xuvenil. 

Pódese afirmar un vínculo entre participación en actividades xuvenís e de 

voluntariado coa empregabilidade, nomeadamente cando declaran que o que 

desenvolven está en liña co que lles gustaría que fose o seu futuro laboral; consideran 

útiles para a empregabilidade os coñecementos adquiridos; e resaltan a implicación en 

entidades sociais cando solicitan un traballo, prácticas ou formación. 

En boa medida, isto débese a alta satisfacción que amosan coa formación 

adquirida nos programas, o que se traduce na posibilidade, se se dera o caso, de 

participar novamente no programa ou noutros similares, e mesmo na recomendación do 

programa no que se implicaron ás súas amizades. 

Constátase, dito sexa en termos xerais, que os programas tenden a mellorar os 

niveis de empregabilidade. Así, os participantes que en orixe eran estudantes, manteñen, 

maioritariamente, esa mesma condición; pero parte dos que estaban desempregados, 

agora aparecen incorporados ao mercado laboral como contratados en prácticas ou 

asalariados. Concretamente, os mozos do programa Galeuropa que empezaron como 

desempregados mudan de situación laboral en maior medida que os que se implicaron 

en Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil. Isto débese, á influencia positiva que tal 

participación tivo nas posibilidades de emprego, do que dan idea a ampliación da rede 
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de contactos, ou a posibilidade dunha experiencia de vida a mozos que non poden 

acreditar experiencia laboral. 

Globalmente, a mellora de competencias é moi clara e pode albiscarse en ambos 

xéneros e nos tres programas. Neste aspecto coinciden os mozos e os técnicos á hora de 

valorar as competencias máis desenvolvidas cos tres programas. Aínda que esta sexa a 

tendencia xeral, si que podemos facer algúns apuntamentos máis específicos: as 

mulleres apuntan lixeiramente un mellora máis ampla que os homes; e o programa 

Iniciativa Xove ten sido máis produtivo na mellora de competencias. 

Podemos dicir, pois, que os tres programas contribuíron, moderadamente, á 

mellora da empregabilidade e, con maior claridade, á mellora das competencias dos 

mozos e mozas; eles aproveitaron mellor os programas en termos de empregabilidade, 

mentres que elas fixérono en termos de mellora de competencias. O programa 

Galeuropa contribuíu moderadamente máis á empregabilidade, e o de Iniciativa Xove 

fixo o propio en relación coa mellora de capacidades. 

Lembremos que tamén era a nosa intención comparar os resultados cunha mostra 

de mozos e mozas que non se implican neste tipo de programas, a fin de comprobar se 

tiñan ou non, e en que medida, as mesmas competencias.  

Os mozos e mozas que non participan nos programas, todos eles universitarios e 

non activos en programas de voluntariado, ou en programas xuvenís en xeral, amosan 

menores índices (con diferenzas estatisticamente significativas) na avaliación de 

competencias que os que si se implican nos Programas de Educación Non Formal. 

Cómpre advertir, sen embargo, que entre os non participantes nos programas nótanse 

tamén diferenzas no nivel de competencias, a favor daqueles que si colaboran nalgunha 

organización xuvenil.  

Comparativamente, observamos que os mozos e mozas que se implican en 

Programas de Educación Non Formal fano dun xeito moi activo, e mesmo son 

reincidentes na súa participación en organizacións e asociacións. Pola contra, aqueles 

mozos que non se implican neste tipo de programas conceden menos relevancia a tales 

dinámicas de cara a súa empregabilidade.  

En definitiva, as competencias contribúen a marcar diferenzas, especialmente no 

caso dos participantes no programa Galeuropa respecto dos demais, o que redunda na 

percepción de que os mozos e mozas nese programa teñen características distintas. Pola 
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súa banda, quen participan nos programas Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil 

presentan moita semellanza entre si, á vez que amplían a distancia entre participantes e 

non participantes nos programas. 

Responsables e técnicos de organizacións e entidades 

Na súa maioría, os responsables das organizacións/grupos informais do 

programa Iniciativa Xove son mulleres mozas e universitarias.  

As organizacións participantes contan cun programa ou obxectivos educativos 

definidos e levan a cabo procesos de avaliación das competencias desenvolvidas, ben de 

forma grupal ou mediante autoinformes dos propios mozos e mozas. Sin embargo, sobre 

todo no programa Voluntariado Xuvenil, non se informa ao mozo ou moza dos 

resultados destas avaliacións, cuestión fundamental para que o xove sexa consciente 

delas e as poida incorporar ao seu Curriculum Vitae. 

Aínda que a tendencia de resposta respecto das habilidades, aptitudes, 

competencias e destrezas desenvolvidas no marco do Programa “Iniciativa Xove”, é 

semellante, independentemente do número de mozos implicados nas organizacións, 

obsérvanse diferenzas entre as que aportan menos de 10 mozos e mozas, e as que 

superan os 25. 

En todo caso, os responsables do desenvolvemento deste programa, coinciden 

practicamente na valoración daquelas competencias que máis se desenvolven coa 

percepción dos técnicos, e mesmo coa dos mozos. Isto indícanos que o programa foi 

deseñado para o desenvolvemento de determinadas competencias (técnicos) que, 

efectivamente, son desenvolvidas na práctica. Puidemos comprobalo a través dos 

responsables e dos mozos e mozas directamente implicados. 

Mozos e mozas Responsables Técnicos 

2. Capacidade de planificación, coordinación e 

organización 

7. Capacidade para a resolución de problemas e 

toma de decisións 

8. Capacidade de crítica e autocrítica

9. Capacidade de traballo en equipo

10. Habilidades interpersoais

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na 

práctica 

18. Capacidade de adaptación

19. Capacidade para xerar novas ideas 

(creatividade) 

20. Capacidade de liderado (capacidade para 

mobilizar a outros) 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos 

29. Aptitudes comunicativas

31. Capacidade para asumir responsabilidades

2. Capacidade de planificación, coordinación e

organización 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma

de decisións 

8. Capacidade de crítica e autocrítica

9. Capacidade de traballo en equipo

10. Habilidades interpersoais

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na

práctica 

18. Capacidade de adaptación

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade)

20. Capacidade de liderado (capacidade para 

mobilizar a outros) 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor

28. Capacidade de negociación de forma eficaz

31. Capacidade para asumir responsabilidades

2. Capacidade de planificación, coordinación e

organización 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de

decisións 

9. Capacidade de traballo en equipo

10. Habilidades interpersoais

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade)

20. Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a 

outros) 

22. Habilidade para aprender e traballar de forma

autónoma 

23. Capacidade para deseñar e xestionar proxectos 

24. Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor

28. Capacidade de negociación de forma eficaz

31. Capacidade para asumir responsabilidades

Observamos unha tendencia moi semellante ao analizar aquelas competencias 

menos favorecidas. 
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No programa Voluntariado Xuvenil atopámonos cun perfil de responsables moi 

parecido, agás pola idade, que é superior: mulleres, de máis de 30 anos, con estudos 

universitarios e que traballan como técnicos nas entidades de acción voluntaria ou 

locais. 

Tamén aquí, as entidades contan cun programa ou obxectivos educativos 

definidos e avalían se os mozos/as teñen mellorado nas habilidades/competencias que se 

desenvolven no Programa por medio de reunións grupais e/ou grupos de discusión 

dentro da propia organización.  

De novo, os responsables deste programa teñen claras as habilidades, aptitudes, 

competencias e destrezas desenvolvidas coas accións do Programa “Voluntariado 

Xuvenil”. Aínda así, anotamos diferenzas entre as entidades que aportan menos de 10 

mozos e mozas e as que superan os 25. 

De todos modos, a valoración daquelas competencias máis desenvolvidas 

segundo os responsables parécese moito á que fan os mesmos voluntarios e voluntarias, 

o que pon de manifesto a efectividade do programa, malia tratarse dun programa máis

heteroxéneo. 

Semella, desde logo, que os principais involucrados no programa achéganse 

máis nas súas respostas cando valoran as competencias menos desenvolvidas. 

Mozos e mozas Responsables Técnicos 

3.Coñecementos xerais básicos

4. Aptitudes para os idiomas

5. Capacidade para a utilización das TIC

16. Habilidades de investigación

21. Coñecementos de culturas e costumes

doutros países 

22. Habilidade para aprender a traballar

de forma autónoma 

28. Capacidade de negociación de forma 

eficaz 

30. Aptitudes para o traballo en rede

1. Capacidade de análise e síntese

4. Aptitudes para os idiomas

5. Capacidade para utilización das TIC

11. Capacidade para comunicarse con expertos 

e en distintos contextos 

13. Habilidade para traballar nun contexto 

internacional 

16. Habilidades de investigación

21. Coñecementos de culturas e costumes

doutros países 

26. Capacidade para tolerar a frustración

1. Capacidade de análise e síntese

4. Aptitudes para os idiomas

6. Habilidades de xestión da información (buscar e analizar

información provinte de fontes diversas) 

12. Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade

14. Compromiso ético

21. Coñecementos de culturas e costumes doutros países

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética 

profesional 

26. Capacidade para tolerar a frustración

Mozos e mozas Responsables Técnicos 

2. Capacidade de planificación, 

coordinación e organización 

7. Capacidade para a resolución de

problemas e toma de decisións 

8. Capacidade de crítica e autocrítica

9. Capacidade de traballo en equipo

10. Habilidades interpersoais

12. Recoñecemento da diversidade e a 

multiculturalidade 

14. Compromiso ético

18. Capacidade de adaptación

19. Capacidade para xerar novas ideas

(creatividade) 

29. Aptitudes comunicativas

31. Capacidade para asumir

responsabilidades 

2. Capacidade de planificación, coordinación e 

organización 

7. Capacidade para a resolución de problemas e toma de

decisións 

9. Capacidade de traballo en equipo

10. Habilidades interpersoais

14. Compromiso ético

15. Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica

18. Capacidade de adaptación

19. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade)

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e

ética profesional 

29. Aptitudes comunicativas

31. Capacidade para asumir responsabilidades

9. Capacidade de traballo en equipo

10. Habilidades interpersoais

12. Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade

14. Compromiso ético

18. Capacidade de adaptación

25. Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética

profesional 

26. Capacidade para tolerar a frustración

27. Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou 

informes 

29. Aptitudes comunicativas

30. Aptitudes para o traballo en rede

31. Capacidade para asumir responsabilidades
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Orientadoras laborais 

As profesionais da orientación laboral recoñecen toda unha serie de 

competencias que se lle requiren aos mozos e mozas dende o mercado laboral. Ademais 

da formación académica, o que se está a demandar hoxe é un mozo ou moza que sexa 

capaz de resolver problemas, que teña iniciativa, disposición a implicarse, a moverse, e 

asumir retos, que teña capacidade de adaptación aos cambios, que saiba manexarse nun 

contexto multicultural; en resumo, que sexa polivalente.  

Segundo o parecer das orientadoras, todas estas competencias poden verse 

favorecidas no marco dos programas de educación non formal e, desde logo, coa 

implicación dos mozos e mozas en todo tipo de asociacións e axencias da sociedade 

civil, ou mesmo a partires dos programas de mobilidade, sexa Erasmus ou calquera 

outro con entidade suficientemente acreditada. 

Sen lugar a dúbidas, entenden que esta participación abre novas posibilidades 

para a inserción laboral dos mozos e mozas galegos. Con todo, é preciso traballar, sobre 

todo dende os seus servizos, para que os mozos implicados sexan conscientes de que 

posúen tales habilidades e que saiban valoralas de cara a súa empregabilidade, mesmo 

tratando de plasmalas no seu Curriculum Vitae. 

Empregadores 

Os encargados da selección de persoal das empresas consideran moi importante 

que o mozo ou moza teña capacidade de planificación, coordinación e organización, 

capacidade para a utilización das TIC, habilidades de xestión da información (buscar e 

analizar información de varias fontes), capacidade para a resolución de problemas e 

toma de decisións, de traballo en equipo, compromiso ético, capacidade para adquirir 

con rapidez novos coñecementos e capacidade de adaptación. 

Mozos e mozas Responsables Técnicos 

3.Coñecementos xerais básicos 

4. Aptitudes para os idiomas

5. Capacidade para a utilización das TIC

16. Habilidades de investigación

21. Coñecementos de culturas e costumes

doutros países 

22. Habilidade para aprender a traballar de 

forma autónoma 

28. Capacidade de negociación de forma eficaz

30. Aptitudes para o traballo en rede

1. Capacidade de análise e síntese

4. Aptitudes para os idiomas

5. Capacidade para utilización das TIC

11. Capacidade para comunicarse con expertos e en 

distintos contextos 

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional

16. Habilidades de investigación

21. Coñecementos de culturas e costumes doutros países

26. Capacidade para tolerar a frustración

1. Capacidade de análise e síntese

3. Coñecementos xerais básicos

4. Aptitudes para os idiomas

13. Habilidade para traballar nun contexto internacional

16. Habilidades de investigación

21. Coñecementos de culturas e costumes doutros países
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Podemos comprobar como os empregadores coinciden na súa valoración das 

competencias máis importantes con aquelas que os mozos e mozas desenvolven coa 

participación nos programas. 

Tamén valoran o feito de participar en Programas de Educación Non Formal 

como criterio cando se vai a seleccionar persoal, aínda que esta consideración depende 

claramente do tamaño da empresa. 

En definitiva, á vista dos datos cos que contamos, é posible afirmar que: 

1. Aínda que os mozos e mozas implicados nos programas Galeuropa,

Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil desenvolven (xeralmente, dun xeito moi 

positivo), aptitudes interpersoais e competencias, detectamos diferenzas entre os 

programas, e mesmo segundo a modalidade de participación. O que non pode estrañar a 

ninguén tendo en conta a distancia entre os obxectivos e a natureza dos programas. 

2. En todo caso, os participantes nos programas de Iniciativa Xove e

Voluntariado Xuvenil presentan un perfil moi semellante, distanciado claramente daquel 

que caracteriza aos implicados en Galeuropa. 

3. Pouca dúbida hai de que os participantes nos tres programas desenvolven

competencias que distintos informes a nivel nacional e internacional vinculan coa 

inserción laboral. 

4. Os mozos e mozas que participan nos tres programas amosan diferenzas

estatisticamente significativas respecto dos seus iguais, sobre todo á hora de 

autoavaliarse nunha serie de competencias que se teñen por fundamentais cara a 

inserción laboral. 

5. Xa que logo, os programas están a cumprir, basicamente, coas finalidades

para as que foron deseñados, cun obxectivo central: a mellora das competencias, 

habilidades e destrezas dos mozos e mozas, cara a incentivar a súa participación social e 

facilitar a inserción laboral. 

6. As competencias que se destacan están incluídas na Orde do 26 de

febreiro de 2015, pola que se regula o certificado de experiencias de Educación Non 

Formal en materia de xuventude. Así, dun xeito xeral, estamos en condicións de poder 
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afirmar que a Orde recolle e certifica, axustadamente, as competencias que se 

desenvolven nos programas. 

7. A participación nos programas incide en determinados aspectos que se

relacionan directamente coa empregabilidade: motivación para buscar emprego dunha 

forma máis activa, cambio nos plans e aspiracións ocupacionais, dilatación de 

perspectivas laborais e vocacionais, e ampliación da rede de contactos. 

8. Os datos amosan que a situación laboral (desempregados) de boa parte

dos mozos e mozas participantes mudou logo de participar e implicarse nalgún dos 

programas. Evidentemente, non é posible atribuír o cambio, dun xeito exclusivo, a esa 

participación, pero si que o podemos ter como elemento a considerar se atendemos ás 

aprendizaxes desenvolvidas, instrumental e actitudinalmente falando. 

9. Queda constatada a importancia de que o mozo ou moza sexa consciente

de que posúe tales competencias e que sexa capaz de incorporalas ao seu Curriculum 

Vitae. 

10. En definitiva, os mozos e mozas participantes nestes programas melloran

o seu capital social grazas ao establecemento de contactos que poden ser útiles en

termos de empregabilidade; incrementan o seu capital humano dentro do 

desenvolvemento de competencias transversais, tales como as habilidades 

comunicativas, a adaptabilidade, o traballo en equipo, ou as habilidades interculturais; e 

aumentan o seu capital psicolóxico na medida en que lles axuda a adoptar unha 

resiliencia oportuna nun contexto laboral non exento de dificultades, ampliando o rango 

de posibilidades ou a motivación para realizar un busca máis intensa de traballo. Un 

conxunto de factores que refiren a importancia que ten para os máis novos, en termos de 

empregabilidade, a participación en este tipo de programas. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

Programa Galeuropa 

Entrevista a Técnicos/as do Programa 

Persoa que realiza a entrevista: 

Cargo do entrevistado/a: 

Día: 

1. Ten a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado datos do perfil educativo e

laboral dos mozos e mozas beneficiarios das axudas? 

2. Aínda que non é un requisito neste Programa presentar un proxecto ou plan de

traballo, ao rematar as prácticas formativas, os beneficiarios teñen que presentar unha 

memoria final das actividades realizadas? 

3. Os titores do Programa teñen que presentar algún tipo de informe ou valoración no

que se recollan os coñecementos, competencias, habilidades e capacidades adquiridas 

polos mozos e mozas?  

4. Realízase algún tipo de seguimento da formación das persoas beneficiarias ao longo

das 8 semanas (en 2012, 4 semanas)? Quen o realiza? 

5. Ao rematar a estadía faise un seguimento destes mozos e mozas para analizar a súa

situación laboral? 

6. En que consiste e que duración ten o curso de formación que se realiza para os

beneficiarios? 

7. Que habilidades, aptitudes, competencias e destrezas cre vostede que se desenvolven

co Programa Galeuropa? (entregar Escala) 

8. Concretamente, das competencias vinculadas ao emprendemento cales son as tres que

cree que se potencian dende o Programa? 
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Programa Iniciativa Xove 

 

Entrevista a Técnicos/as do Programa 

Persoa que realiza a entrevista:  

Cargo do entrevistado/a:  

Día:  

1. Ten a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado datos do perfil educativo e 

laboral dos mozos e mozas universitarios ou de formación profesional beneficiarios 

desta convocatoria? 

2. Ten a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado datos sobre as temáticas dos 

proxectos financiados en cada convocatoria, segundo sexan de asociacións ou grupos 

informais (emprendemento, fomento de actitudes creativas, concienciación ambiental, 

muller,...)? 

3. É un requisito neste Programa que as asociacións xuvenís, asociacións prestadoras de 

servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozos e mozas presenten un 

proxecto pero, teñen que presentar unha memoria final das actividades realizadas? 

4. Realízase algún tipo de seguimento do desenvolvemento do proxecto? Quen o 

realiza? 

5. Ao rematar o proxecto faise un seguimento destes mozos e mozas, sobre todo dos 

grupos informais, para analizar a súa situación laboral? E da creación de empresas? 

6. Que habilidades, aptitudes, competencias e destrezas cre vostede que se desenvolven 

co Programa Iniciativa Xove? (entregar Escala) 

7. Concretamente, das competencias vinculadas ao emprendemento cales son as tres que 

cree que se potencian dende o Programa? 

8. Considera que as competencias desenvolvidas son diferentes segundo quen sexa o 

promotor do proxecto (asociacións xuvenís, asociacións prestadoras de servizos á 

xuventude, federacións e grupos informais de mozos e mozas)? 
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Programa Voluntariado Xuvenil 

 

Entrevista a Técnicos/as do Programa 

 

Persoa que realiza a entrevista:  

Cargo do entrevistado/a:  

Día:  

1. Ten a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado datos do perfil educativo dos 

mozos e mozas beneficiarios das axudas? 

2. Cal é a distribución das axudas por áreas prioritarias nas convocatorias de 2011 e 

2012? 

3. É un requisito neste Programa que as entidades e concellos presenten un proxecto 

pero, teñen que presentar unha memoria final das actividades realizadas? De quen é 

responsabilidade da entidade/concello ou dos mesmos voluntarios? 

4. Realízase algún tipo de seguimento da formación dos mozos e mozas que participan 

no Programa? Quen o realiza? 

5. Que habilidades, aptitudes, competencias e destrezas cree vostede que se desenvolven 

co Programa? (entregar Escala) 

6. Concretamente, das competencias vinculadas ao emprendemento cales son as tres que 

cree que se potencian dende o Programa? 
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Anexo 2 
 

 

 

OS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NON FORMAL E A 

EMPREGABILIDADE DA XUVENTUDE EN GALICIA 

Programa Galeuropa 

 

 

Somos un Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela (GI 

Esculca/www.usc.es/esculca), que estamos realizando un estudo, xunto coa Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de 

Galicia, sobre os programas de educación non formal e a empregabilidade da mocidade 

galega. 

 

O que pretendemos con este cuestionario que che presentamos é recoller información 

sobre a túa participación no Programa Galeuropa da Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

 

Por favor, contesta a todas as cuestións. Das túas respostas dependerá a utilidade deste 

traballo de cara a tomar decisións que puideran mellorar a calidade do Programa 

Galeuropa. 

 

Os datos que se recollan serán absolutamente confidenciais e unicamente poderán ser 

empregados para os fins do estudo. 

 

Moitas grazas pola túa colaboración 
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http://www.usc.es/esculca)
http://www.usc.es/esculca)


 

A. O PROGRAMA 

 

1. En que convocatoria do Programa Galeuropa participaches? 
 

 2013              2014             NS/NC 

 

2. Cal foi o país no que fixeches as prácticas? 

_____________________________________________ 

 

3. Cal é o sector da empresa na que realizaches as prácticas de formación? 

Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 

Industrias extractivas 

Industrias manufactureiras 

Subministro de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 

Subministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e 

descontaminación 

Construción 

Comercio ao por maior e ao por menor, reparación de vehículos de motor e 

motocicletas 

Transporte e almacenamento 

Hostalaría 

Información e comunicacións 

Actividades financeiras e de seguros 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionais, científicas e técnicas 

Actividades administrativas e servizos auxiliares 

Administración pública e defensa; Seguridade Social Obrigatoria 

Educación 

Actividades sanitarias e de servizos sociais 

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 

Outros servizos 

Actividades dos fogares como empregadores do persoal doméstico; 

actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para o uso propio 

Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 

NS/NC 
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4. Tes participado nalgún Programa de Xuventude? (podes marcar máis dunha opción) 

 Iniciativa Xove 

 Voluntariado Xuvenil 

 Outros programas orientados á xuventude 

 Ningún  

 

B. IDENTIFICACIÓN 

  

5. Sexo  

 Home  Muller 

 

6. Sinala a túa data de nacemento 

 

7. En que país naciches? 

_____________________________________________________ 

 

8. Localidade de residencia no momento de participar no Programa 

______________________________________________________________________ 

 

9. Indica o máximo nivel de estudos acadado polo teu pai e nai ou titor/a legal 

 

 Pai Nai Titor/a 

Estudos primarios ou equivalentes (EXB, FP1)    

Estudos secundarios ou equivalentes (Bacharelato, FP2)    

Estudos universitarios/superiores ou equivalentes    

Sen estudos    

 

10. No momento de participar no Programa, que título tiñas? 

 Formación Profesional de Grao Medio ou equivalente 

 Formación Profesional de Grao Superior 

 Universitario 

 

11. No momento de participar no Programa, cal era a túa situación? (podes marcar máis 

dunha opción) 

 Estudante  
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 Contrato de prácticas 

 Traballador/a autónomo/a 

 Traballador/a asalariado/a 

 Desempregado/a 

 Outros (especificar)___________________________________________ 

 

12. Se no momento de participar no Programa eras estudante, por favor, especifica o 

tipo de estudos 

______________________________________________________________________ 

 

13. Cal é a túa situación actual? (podes sinalar máis dunha opción) 

 Estudante  

 Contrato de prácticas 

 Traballador/a autónomo/a 

 Traballador/a asalariado/a 

 Desempregado/a 

 Outros (especificar)___________________________________________ 

 

14. Se estás estudando actualmente, por favor, especifica o tipo de estudos 

______________________________________________________________________ 

 

15. No caso de estar a traballar na actualidade, podes indicar en que sector estás a 

desenvolver a túa actividade? 

______________________________________________________________________ 

 

16. No caso de estar a traballar na actualidade, podes indicar a cidade ou localidade 

onde estás a desenvolver a túa actividade? 

______________________________________________________________________ 

 

17. No caso de non estar a traballar na actualidade, algunha vez solicitaches traballo, 

prácticas ou formación? (podes marcar máis dunha opción) 

 Si, traballo 

 Si, prácticas 

 Si, formación 

 Non 
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18. Por favor, sinala o teu grao de acordo coas seguintes afirmacións 

 En total 
desacordo 

En 
desacordo 

De 
acordo 

Totalmente 
de acordo 

Sempre estou disposto/a a asumir novas funcións e 

tarefas  

    

Adáptome con facilidade a outros ambientes culturais     

Son capaz de liderar grupos e motivar a outros para 

acadar metas comúns  

    

 

Son consciente das miñas capacidades e actitudes      

Resúltame fácil adoptar unha posición diante dun 

problema 

    

Resúltame doado avaliar e aceptar as consecuencias 

das miñas decisións 

    

Sempre son honesto/a comigo mesmo/a e cos demais     

Son capaz de identificar e controlar as miñas emocións 

e as dos demais 

    

Sempre estou disposto/a a explorar novas 

oportunidades e emprender cambios para mellorar as 

cousas 

    

Son capaz de expoñer as miñas ideas e puntos de vista 

con seguridade 

    

Podo comunicarme nunha lingua estranxeira     

Son capaz de manexar con eficacia as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación (TIC) 

    

Son capaz de xerar novas ideas (solucións, produtos, 

puntos de vista…) 

    

Son capaz de atopar alternativas aos obstáculos e 

dificultades 

    

Son capaz de analizar información dende un punto de 

vista crítico 

    

Son bo/a na xestión do tempo e organizando tarefas     

Síntome cómodo/a nun ambiente internacional     

Gústame traballar en equipo     

Relaciónome facilmente con outras persoas     

Son capaz de coordinar a un grupo de persoas     

 

C. PARTICIPACIÓN  

 

19. A cantas organizacións xuvenís/entidades de acción voluntaria diferentes tes 

pertencido/participado ou pertences/participas? 

 Ningunha (pasar á pregunta 24)        Unha         Dúas      Máis de dúas  

 

20. De que modo te tes implicado na organización? (podes marcar máis dunha opción) 

 Participante nas actividades programadas 

 Coodinador/a de proxecto/programa 
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 Cargo (presidente/a, secretario/a, tesoureiro/a…) 

 Persoal remunerado 

 Outros (especificar) ______________________________________________ 

 

 

21. Participaches nos últimos 12 meses nalgunha organización xuvenil/entidade de 

acción voluntaria? 

 Si             Non              NS/NC              

    

22. As túas actividades en relación á xuventude están en liña co tipo de traballo que che 

gustaría desenvolver? 

 Nada       Pouco         Algo          Bastante         Totalmente 

 

23. Algunha vez tes feito alusión á túa participación nunha organización xuvenil/ 

entidade de acción voluntaria na solicitude de traballo, prácticas ou formación? (podes 

marcar máis dunha opción) 

 Si, no meu CV 

 Si, na miña carta de presentación 

 Si, durante a entrevista, proba... 

 Non 

 

D. VALORACIÓN DE PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA 

 

24. Cal foi o teu nivel de satisfacción coa formación adquirida no Programa? 

Moi insatisfeito Insatisfeito Satisfeito Moi satisfeito 
    

 

25. Consideras que os coñecementos adquiridos no Programa son de utilidade para o teu 

emprego actual ou empregos futuros? 

Nada Algo Bastante Moito 
    

 

26. Se puideras participar outra vez nun programa deste tipo 

 Participaría no mesmo  Elixiría outro  Non participaría en ningún NS/NC 
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27. Recomendarías este Programa aos teus amigos/as? 

 Si             Non              NS/NC                 

 

 

 

28. Por favor, sinala ata que punto estás de acordo coas seguintes afirmacións 

 

 

En total 

desacordo 

En 

desacordo 

De 

acordo 

Totalmente 

de acordo 

A participación no Programa ten influído 

favorablemente na miña situación actual 

(traballo, estudos, ..)  

    

A participación no Programa ten cambiado os 

meus plans ou aspiracións laborais 

    

A participación no Programa ten influído 

favorablemente nas miñas oportunidades para 

conseguir emprego  

    

A participación no Programa ampliou as miñas 

perspectivas laborais e vocacionais (por 

exemplo, fíxome considerar traballos nos que 

non tiña pensado antes) 

    

A participación no Programa motivoume para 

buscar emprego máis activamente 

    

 

29. Sinala, de seguido, en que medida consideras que o Programa Galeuropa contribuíu 

ao desenvolvemento das competencias que agora imos sinalar. Por favor, valora cun 1 

(nada), 2 (pouco) e 3 (moito) cada unha delas 

 1 2 3 

Capacidade de análise e síntese    

Capacidade de planificación, coordinación e organización    

Coñecementos xerais básicos    

Aptitudes para os idiomas    

Capacidade para a utilización das TIC    

Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de 

fontes diversas) 
   

Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións    

Capacidade de crítica e autocrítica    

Capacidade de traballo en equipo    

Habilidades interpersoais    

Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos    

Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade    

Habilidade para traballar nun contexto internacional    

Compromiso ético    

Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica    

Habilidades de investigación    

Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos    

Capacidade de adaptación    
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Capacidade para xerar novas ideas (creatividade)    

Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros)    

Coñecementos de culturas e costumes doutros países    

Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma    

Capacidade para deseñar e xestionar proxectos    

Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor    

Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional    

Capacidade para tolerar a frustración    

Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes    

Capacidade de negociación de forma eficaz    

Aptitudes comunicativas    

Aptitudes para o traballo en rede    

Capacidade para asumir responsabilidades    

 

Algún comentario ou suxestión que desexes facer (cambios que farías no Programa, 

aspectos máis positivos do Programa,…) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

MOITAS GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN 

221



 

 

Anexo 3 
 

    
 

 

OS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NON FORMAL E A 

EMPREGABILIDADE DA XUVENTUDE EN GALICIA 

Programa Iniciativa Xove 

 

Somos un Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela (GI 

Esculca/www.usc.es/esculca), que estamos realizando un estudo, xunto coa Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de 

Galicia, sobre os programas de educación non formal e a empregabilidade da mocidade 

galega. 

 

O que pretendemos con este cuestionario que che presentamos é recoller información 

sobre a túa participación no Programa Iniciativa Xove da Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado. 

 

Por favor, contesta a todas as cuestións. Das túas respostas dependerá a utilidade deste 

traballo de cara a tomar decisións que puideran mellorar a calidade do Programa 

Iniciativa Xove. 

 

Os datos que se recollan serán absolutamente confidenciais e unicamente poderán ser 

empregados para os fins do estudo. 

 

Moitas grazas pola túa colaboración. 
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A. O PROGRAMA 

 

1. En que convocatoria do Programa Iniciativa Xove participaches? (podes marcar máis 

dunha opción) 

 2010      2011      2012       2013      2014      NS/NC 

 

2. Sinala a través de que modalidade participaches (podes marcar máis dunha opción) 

 Grupo informal  Asociación xuvenil 

 Entidade prestadora de servizos á xuventude  Federación 

  NS/NC  

 

3. En cal das seguintes áreas prioritarias estaba enmarcado o proxecto no que 

participaches? (podes marcar máis dunha opción) 

 Iniciativa Xove emprendedora 

 Proxectos de fomento de actitudes creativas, innovadoras, participativas e de 

liderado 

 Fomento da accesibilidade das persoas con discapacidade e actividades culturais 

e de tempo libre 

 Proxectos relacionados coa creación de espazos para a comunicación e coas 

tecnoloxías 

 Proxectos para fomentar a participación e dinamización da muller 

 NS/NC 

 

4. Tes participado nalgún outro Programa de Xuventude? (podes marcar máis dunha 

opción) 

 Galeuropa 

 Voluntariado Xuvenil 

 Outros programas orientados á xuventude 

 Ningún  
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B. IDENTIFICACIÓN  

 

6. Sexo  

 Home  Muller 

 

7. Sinala a túa data de nacemento 

______________________________________________________________________ 

 

8. En que país naciches? 

______________________________________________________________________ 

 

5. Localidade de residencia no momento de participar no Programa  

______________________________________________________________________ 

 

9. Indica o máximo nivel de estudos acadado polo teu pai e nai ou titor/a legal 

 Pai Nai Titor/a 

Estudos primarios ou equivalentes (EXB, FP1)    

Estudos secundarios ou equivalentes (Bacharelato, FP2)    

Estudos universitarios/superiores ou equivalentes    

Sen estudos    

 

10. Indica, agora, o máximo nivel de estudos que tes acadado? 

 ESO ou equivalente (EXB ou FP1) 

 Formación Profesional de Grao Medio ou equivalente (FP2) 

 Bacharelato ou equivalente (BUP, COU) 

 Formación Profesional de Grao Superior  

 Universitarios 

 

11. No momento de participar no Programa, cal era a túa situación? (podes marcar máis 

dunha opción) 

 Estudante  

 Contrato de prácticas 

 Traballador/a autónomo/a 

 Traballador/a asalariado/a 

 Desempregado/a 

 Outros (especificar)___________________________________________ 
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12. Se no momento de participar no Programa eras estudante, por favor, especifica o 

tipo de estudos 

___________________________________________________________________ 

 

13. Cal é a túa situación actual? (podes marcar máis dunha opción) 

 Estudante 

 Contrato de prácticas 

 Traballador/a autónomo/a 

 Traballador/a asalariado/a 

 Desempregado/a 

 Outros (especificar)___________________________________________ 

 

14. Se estás estudando actualmente, por favor, especifica o tipo de estudos 

________________________________________________________________ 

 

15. No caso de estar a traballar na actualidade, podes indicar en que sector estás a 

desenvolver a túa actividade? 

Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 

Industrias extractivas 

Industrias manufactureiras 

Subministro de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 

Subministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e 

descontaminación 

Construción 

Comercio ao por maior e ao por menor, reparación de vehículos de motor e 

motocicletas 

Transporte e almacenamento 

Hostalaría 

Información e comunicacións 

Actividades financeiras e de seguros 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionais, científicas e técnicas 

Actividades administrativas e servizos auxiliares 

Administración pública e defensa; Seguridade Social Obrigatoria 
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Educación 

Actividades sanitarias e de servizos sociais 

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 

Outros servizos 

Actividades dos fogares como empregadores do persoal doméstico; 

actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para o uso propio 

Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 

NS/NC 

 

16. No caso de estar a traballar na actualidade, podes indicar a cidade ou localidade 

onde estás a desenvolver a túa actividade? 

________________________________________________________________ 

 

17. No caso de non estar traballando na actualidade, algunha vez solicitaches traballo, 

prácticas ou formación? (podes marcar máis dunha opción) 

 Si, traballo 

 Si, prácticas 

 Si, formación 

 Non 

 

18. Por favor, sinala o teu grao de acordo coas seguintes afirmacións.  

 En total 

desacordo 

En 

desacordo 

De 

acordo 

Totalmente 

de acordo 

Sempre estou disposto/a a asumir novas funcións e 

tarefas  

    

Adáptome con facilidade a outros ambientes 

culturais 

    

Son capaz de liderar grupos e motivar a outros para 

acadar metas comúns  

    

Son consciente das miñas capacidades e actitudes      

Resúltame fácil adoptar unha posición diante dun 

problema 

    

Resúltame doado avaliar e aceptar as consecuencias 

das miñas decisións 

    

Sempre son honesto/a comigo mesmo/a e cos demais     

Son capaz de identificar e controlar as miñas 

emocións e as dos demais 

    

Sempre estou disposto/a a explorar novas 

oportunidades e emprender cambios para mellorar as 

cousas 
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Son capaz de expoñer as miñas ideas e puntos de 

vista con seguridade 

    

Podo comunicarme nunha lingua estranxeira     

Son capaz de manexar con eficacia as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación (TIC) 

    

Son capaz de xerar novas ideas (solucións, produtos, 

puntos de vista…) 

    

Son capaz de atopar alternativas aos obstáculos e 

dificultades 

    

Son capaz de analizar información dende un punto de 

vista crítico 

    

Son bo/a na xestión do tempo e organizando tarefas     

Síntome cómodo/a nun ambiente internacional     

Gústame traballar en equipo     

Relaciónome facilmente con outras persoas     

Son capaz de coordinar a un grupo de persoas     

 

C. PARTICIPACIÓN 

  

19. A cantas organizacións xuvenís/entidades de acción voluntaria diferentes tes 

pertencido/participado ou pertences/participas (contando, se é o caso, coa implicada no 

Programa)? 

 Ningunha (pasar á pregunta 24)        Unha         Dúas      Máis de dúas  

 

20. De que modo te tes implicado na organización? (podes marcar máis dunha opción) 

 Participante nas actividades programadas 

 Coodinador/a de proxecto/programa 

 Cargo (presidente/a, secretario/a, tesoureiro/a…) 

 Persoal remunerado 

 Outros (especificar) ______________________________________________  

 

21. Participaches nos últimos 12 meses nalgunha organización xuvenil/entidade de 

acción voluntaria? 

 Si             Non              NS/NC       

           

22. As túas actividades en relación á xuventude están en liña co tipo de traballo que che 

gustaría desenvolver? 

 Nada        Pouco           Algo          Bastante           Totalmente              
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23. Algunha vez tes feito alusión á túa participación nunha organización xuvenil/ 

entidade de acción voluntaria na solicitude de traballo, prácticas ou formación? (podes 

marcar máis dunha opción) 

 Si, no meu CV 

 Si, na miña carta de presentación 

 Si, durante a entrevista, proba... 

 Non 

 

D. VALORACIÓN DA PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA 

 

24. Cal foi o teu nivel de satisfacción coa formación adquirida no Programa? 

Moi insatisfeito Insatisfeito Satisfeito Moi satisfeito 

    

 

25. Consideras que os coñecementos adquiridos no Programa son de utilidade para o teu 

emprego actual ou empregos futuros? 

Nada Algo Bastante Moito 

    

 

26. Se puideras participar outra vez nun programa deste tipo 

 Participaría no mesmo    Elixiría outro    Non participaría en ningún    NS/NC        

          

27. Recomendarías este Programa aos teus amigos/as 

 Si             Non              NS/NC                 

 

28. Por favor, sinala ata que punto estás de acordo coas seguintes afirmacións 

 

 

En total 

desacordo 

En 

desacordo 

De 

acordo 

Totalmente 

de acordo 

A participación no Programa ten influído 

favorablemente na miña situación actual 

(traballo, estudos, ...) 

    

A participación no Programa ten cambiado 

os meus plans ou aspiracións laborais 

    

A participación no Programa ten influído 

favorablemente nas miñas oportunidades 

para conseguir emprego  

    

A participación no Programa ampliou as 

miñas perspectivas laborais e vocacionais 

(por exemplo, fíxome considerar traballos 

nos que non tiña pensado antes) 
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A participación no Programa motivoume 

para buscar emprego mais activamente 

    

 

29. Sinala, de seguido, en que medida consideras que o Programa Iniciativa Xove 

contribuíu ao desenvolvemento das competencias que agora imos sinalar. Por favor, 

valora cun 1 (nada), 2 (pouco) ou 3 (moito) cada unha delas 

 1 2 3 
Capacidade de análise e síntese    

Capacidade de planificación, coordinación e organización    

Coñecementos xerais básicos    

Aptitudes para os idiomas    

Capacidade para a utilización das TIC    

Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de fontes 

diversas) 
   

Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións    

Capacidade de crítica e autocrítica    

Capacidade de traballo en equipo    

Habilidades interpersoais    

Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos    

Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade    

Habilidade para traballar nun contexto internacional    

Compromiso ético    

Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica    

Habilidades de investigación    

Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos    

Capacidade de adaptación    

Capacidade para xerar novas ideas (creatividade)    

Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros).    

Coñecementos de culturas e costumes doutros países    

Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma    

Capacidade para deseñar e xestionar proxectos    

Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor    

Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional    

Capacidade para tolerar a frustración    

Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes    

Capacidade de negociación de forma eficaz    

Aptitudes comunicativas    

Aptitudes para o traballo en rede    

Capacidade para asumir responsabilidades    
 

30. Algún comentario ou suxestión que desexes facer (cambios que farías no Programa, 

aspectos mais positivos do Programa…) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

MOITAS GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN 
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Anexo 4 
 

 

    
 

OS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NON FORMAL E A 

EMPREGABILIDADE DA XUVENTUDE EN GALICIA 

Programa Voluntariado Xuvenil 

 

 

Somos un Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela (GI 

Esculca/www.usc.es/esculca), que estamos realizando un estudo, xunto coa Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de 

Galicia, sobre os programas de educación non formal e a empregabilidade da mocidade 

galega. 

 

O que pretendemos con este cuestionario que che presentamos é recoller información 

sobre a túa participación no Programa de Voluntariado Xuvenil da Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado. 

 

Por favor, contesta a todas as cuestións. Das túas respostas dependerá a utilidade deste 

traballo de cara a tomar decisións que puideran mellorar a calidade do Programa de 

Voluntariado Xuvenil. 

 

Os datos que se recollan serán absolutamente confidenciais e unicamente poderán ser 

empregados para os fins do estudo. 

 

Moitas grazas pola túa colaboración 
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A. O PROGRAMA 

 

1. En que convocatoria do Programa Voluntariado Xuvenil participaches? (podes 

marcar máis dunha opción) 

 2011             2012             2013              2014         NS/NC 

 

2. Sinala a través de que modalidade participaches (podes marcar máis dunha opción) 

 Entidades de Acción Voluntaria 

 Entidades locais 

 Agrupacións municipais 

 NS/NC 

 

3. En cal das seguintes áreas estiveches incorporado/a cando participaches no 

Programa? (podes marcar máis dunha opción) 

 

 Actividades relacionadas co Camiño de Santiago 

 Actividades de recuperación da cultura/arte/tradicións populares galegas 

 Actividades con colectivos en situación de risco 

 Actividades xuvenís 

 Actividades ambientais 

 Actividades relacionadas co Ano Europeo do Voluntariado 

 
Actividades relacionadas co Ano Europeo do Envellecemento Activo e da 

Solidariedade Interxeneracional 2012 

 Actividades relacionadas coa igualdade de xénero 

 NS/NC 

 Outras (especificar) 

 

4. Tes participado nalgún outro Programa de Xuventude? (podes marcar máis dunha 

opción) 

 Iniciativa Xove 

 Galeuropa 

 Outros programas orientados á xuventude 

 Ningún  
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B. IDENTIFICACIÓN  

 

5. Sexo  

 Home  Muller 

 

6. Sinala a túa data de nacemento 

______________________________________________________________________ 

 

7. En que país naciches? 

______________________________________________________________________ 

 

8. Localidade de residencia no momento de participar no Programa  

______________________________________________________________________ 

 

9. Indica o máximo nivel de estudos acadado polo teu pai e nai ou titor/a legal 

 Pai Nai Titor/a 

Estudos primarios ou equivalentes (EXB, FP1)    

Estudos secundarios ou equivalentes (Bacharelato, FP2)    

Estudos universitarios/superiores ou equivalentes    

Sen estudos    

 

10. Indica, agora, o máximo nivel de estudos que tes acadado? 

 ESO ou equivalente (EXB ou FP 1) 

 Formación Profesional de Grao Medio ou equivalente (FP 2) 

 Bacharelato ou equivalente (BUP, COU) 

 Formación Profesional de Grao Superior  

 Universitarios 

 

11. No momento de participar no Programa, cal era a túa situación? (podes marcar máis 

dunha opción) 

 Estudante 

 Contrato de prácticas 

 Traballador/a autónomo/a 

 Traballador/a asalariado/a 

 Desempregado/a 

 Outros (especificar)___________________________________________ 
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12. Se no momento de participar no Programa eras estudante, por favor, especifica o 

tipo de estudos 

______________________________________________________________________ 

 

13. Cal é a túa situación actual? (podes marcar máis dunha opción) 

 Estudante 

 Contrato de prácticas 

 Traballador/a autónomo/a 

 Traballador/a asalariado/a 

 Desempregado/a 

 Outros (especificar)___________________________________________ 

 

14. Se estás estudando actualmente, por favor, especifica o tipo de estudos 

______________________________________________________________________ 

 

15. No caso de estar a traballar na actualidade, podes indicar en que sector estás a 

desenvolver a túa actividade? 

Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 

Industrias extractivas 

Industrias manufactureiras 

Subministro de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 

Subministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e 

descontaminación 

Construción 

Comercio ao por maior e ao por menor, reparación de vehículos de motor e 

motocicletas 

Transporte e almacenamento 

Hostalaría 

Información e comunicacións 

Actividades financeiras e de seguros 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionais, científicas e técnicas 

Actividades administrativas e servizos auxiliares 

Administración pública e defensa; Seguridade Social Obrigatoria 

Educación 
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Actividades sanitarias e de servizos sociais 

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 

Outros servizos 

Actividades dos fogares como empregadores do persoal doméstico; 

actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para o uso propio 

Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 

NS/NC 

 

16. No caso de estar a traballar na actualidade, podes indicar a cidade ou localidade 

onde estás a desenvolver a túa actividade? 

______________________________________________________________________ 

 

17. No caso de non estar a traballar na actualidade, algunha vez solicitaches traballo, 

prácticas ou formación? (podes marcar máis dunha opción) 

 Si, traballo 

 Si, prácticas 

 Si, formación 

 Non 

 

18. Por favor, sinala o teu grao de acordo coas seguintes afirmacións  

 En total 
desacordo 

En 
desacordo 

De 
acordo 

Totalmente 
de acordo 

Sempre estou disposto/a a asumir novas funcións e 

tarefas  

    

Adáptome con facilidade a outros ambientes 

culturais 

    

Son capaz de liderar grupos e motivar a outros para 

acadar metas comúns  

    

Son consciente das miñas capacidades e actitudes      

Resúltame fácil adoptar unha posición diante dun 

problema 

    

Resúltame doado avaliar e aceptar as 

consecuencias das miñas decisións 

    

Sempre son honesto/a comigo mesmo/a e cos 

demais 

    

Son capaz de identificar e controlar as miñas 

emocións e as dos demais 

    

Sempre estou disposto/a a explorar novas 

oportunidades e emprender cambios para mellorar 

as cousas 

    

Son capaz de expoñer as miñas ideas e puntos de 

vista con seguridade 
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Podo comunicarme nunha lingua estranxeira     

Son capaz de manexar con eficacia as Tecnoloxías 

da Información e a Comunicación (TIC) 

    

Son capaz de xerar novas ideas (solucións, 

produtos, puntos de vista…) 

    

Son capaz de atopar alternativas aos obstáculos e 

dificultades 

    

Son capaz de analizar información dende un punto 

de vista crítico 

    

Son bo/a na xestión do tempo e organizando tarefas     

Síntome cómodo/a nun ambiente internacional     

Gústame traballar en equipo     

Relaciónome facilmente con outras persoas     

Son capaz de coordinar a un grupo de persoas     

 

C. PARTICIPACIÓN 

 

19. A cantas organizacións xuvenís/entidades de acción voluntaria diferentes tes 

pertencido/participado ou pertences/participas? (contando, si é o caso, coa implicada no 

Programa) 

 Ningunha (pasar á pregunta 24)        Unha         Dúas      Máis de dúas  

 

20. De que modo te tes implicado na organización? (podes marcar máis dunha opción) 

 Participante nas actividades programadas 

 Coodinador/a de proxecto/programa 

 Cargo (presidente/a, secretario/a, tesoureiro/a…) 

 Persoal remunerado 

 Outros (especificar) ___________________________________________ 

 

21. Participaches nos últimos 12 meses nalgunha organización xuvenil/entidade de 

acción voluntaria? 

 Si             Non              NS/NC                 

 

22. As túas actividades en relación á xuventude están en liña co tipo de traballo que che 

gustaría desenvolver? 

 Nada        Pouco           Algo           Bastante         Totalmente              

                

23. Algunha vez tes feito alusión a túa participación nunha organización 

xuvenil/entidade de acción voluntaria na solicitude de traballo, prácticas ou formación? 

(podes marcar máis dunha opción) 
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 Si, no meu CV 

 Si, na miña carta de presentación 

 Si, durante a entrevista, proba.... 

 Non 

D. VALORACIÓN DA PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA 

24. Cal foi o teu nivel de satisfacción coa formación adquirida no Programa?

Moi insatisfeito Insatisfeito Satisfeito Moi satisfeito 

25. Consideras que os coñecementos adquiridos no Programa son de utilidade para o teu

emprego actual ou empregos futuros? 

Nada Algo Bastante Moito 

26. Se puideras participar outra vez nun programa deste tipo

Participaría no mesmo 

Elixiría outro 

Non participaría en ningún 

NS/NC  

27. Recomendarías este Programa aos teus amigos/as

 Si  Non  NS/NC

28. Por favor, sinala ata que punto estás de acordo coas seguintes afirmacións?

En total 

desacordo 

En 

desacordo 

De 

acordo 

Totalmente 

de acordo 

A participación no Programa ten influído 

favorablemente na miña situación actual 

(traballo, estudos, ...) 

A participación no Programa ten cambiado os 

meus plans ou aspiracións laborais 

A participación no Programa ten influído 

favorablemente nas miñas oportunidades para 

conseguir emprego  

A participación no Programa ampliou as miñas 

perspectivas laborais e vocacionais (por exemplo, 

fíxome considerar traballos nos que no tiña 

pensado antes) 

A participación no Programa motivoume para 

buscar emprego mais activamente 
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29. Sinala, de seguido, en que medida consideras que o Programa de Voluntariado 

Xuvenil contribuíu ao desenvolvemento das competencias que agora imos sinalar. Por 

favor, valora cun 1 (nada), 2 (pouco) ou 3 (moito) cada unha delas 

 1 2 3 

Capacidade de análise e síntese    

Capacidade de planificación, coordinación e organización    

Coñecementos xerais básicos    

Aptitudes para os idiomas    

Capacidade para a utilización das TIC    

Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de fontes 

diversas) 
   

Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións    

Capacidade de crítica e autocrítica    

Capacidade de traballo en equipo    

Habilidades interpersoais    

Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos    

Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade    

Habilidade para traballar nun contexto internacional    

Compromiso ético    

Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica    

Habilidades de investigación    

Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos    

Capacidade de adaptación    

Capacidade para xerar novas ideas (creatividade)    

Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros)    

Coñecementos de culturas e costumes doutros países    

Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma    

Capacidade para deseñar e xestionar proxectos    

Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor    

Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional    

Capacidade para tolerar a frustración    

Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes    

Capacidade de negociación de forma eficaz    

Aptitudes comunicativas    

Aptitudes para o traballo en rede    

Capacidade para asumir responsabilidades    

 

30. Algún comentario ou suxestión que desexes facer (cambios que farías no Programa, 

aspectos mais positivos do Programa,…) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

MOITAS GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN 
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Anexo 5 

 

    

 

OS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NON FORMAL E A 

EMPREGABILIDADE DA XUVENTUDE EN GALICIA 

 

Cuestionario sobre o desenvolvemento de competencias para a 

inserción laboral da xuventude 

 

Mozos/as de 16-30 anos 

 

Somos un Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela (GI 

Esculca/www.usc.es/esculca), que estamos realizando un estudo, xunto coa Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de 

Galicia, sobre os programas de educación non formal e a empregabilidade da mocidade 

galega. 

 

O que pretendemos con este cuestionario que che presentamos é recoller información 

sobre o desenvolvemento de competencias para a inserción laboral da xuventude. 

 

Por favor, contesta a todas as cuestións. Das túas respostas dependerá a utilidade deste 

traballo e mesmo as decisións para mellorar a calidade dos Programas. 

 

Os datos que se recollan serán absolutamente confidenciais e unicamente poderán ser 

empregados para os fins do estudo. 

 

 

Moitas grazas pola túa colaboración 
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A) IDENTIFICACIÓN

1. Sexo

 Home 

 Muller 

2. Idade

__________________________________________________________________ 

3. En que país naciches?

_________________________________________________________________ 

4. Localidade de residencia

_________________________________________________________________ 

5. Indica o máximo nivel de estudos acadado polo teu pai e nai ou titor/a

Pai Nai Titor/a 

Estudos primarios ou equivalentes (EXB, FP1) 

Estudos secundarios ou equivalentes (Bacharelato, FP2) 

Estudos universitarios/superiores ou equivalentes 

Sen estudos 

6. Indica, agora, o máximo nivel de estudos que tes acadado (estudos rematados)?

 ESO ou equivalente (EXB ou FP1) 

 Formación Profesional de Grao Medio ou equivalente (FP2) 

 Bacharelato ou equivalente (BUP, COU) 

 Formación Profesional de Grao Superior  

 Universitarios 

B) SITUACIÓN ACTUAL

7. Cal é a túa situación actual? (podes sinalar máis dunha opción)

 Estudante  

 Contrato de prácticas 

 Traballador/a autónomo/a 
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 Traballador/a asalariado/a 

 Desempregado/a 

 Outros (especificar)__________________________________________ 

 
 

8. Se estás estudando actualmente, por favor, especifica o tipo de estudos 

 ESO  

 Formación Profesional de Grao Medio 

 Bacharelato  

 Formación Profesional de Grao Superior  

 Estudios universitarios de Grao 

 Estudios universitarios de Posgrao 

 Doutoramento 

 

9. No caso de estar a traballar na actualidade, podes indicar a cidade ou localidade 

onde estás a desenvolver a túa actividade? 

_________________________________________________________________ 

 

10. Da mesma forma, podes indicar o sector principal onde estás a desenvolver a túa 

actividade laboral? 

 

Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 

Industrias extractivas 

Industrias manufactureiras 

Subministro de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 

Subministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e 

descontaminación 

Construción 

Comercio ao por maior e ao por menor, reparación de vehículos de motor e 

motocicletas 

Transporte e almacenamento 

Hostalaría 

Información e comunicacións 

Actividades financeiras e de seguros 

Actividades inmobiliarias 
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Actividades profesionais, científicas e técnicas 

Actividades administrativas e servizos auxiliares 

Administración pública e defensa; Seguridade Social Obrigatoria 

Educación 

Actividades sanitarias e de servizos sociais 

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 

Outros servizos 

Actividades dos fogares como empregadores do persoal doméstico; 

actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para o uso propio 

Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 

NS/NC 
 

11. No caso de non estar traballando na actualidade, algunha vez solicitaches traballo, 

prácticas ou formación? (podes marcar máis dunha opción) 

 Si, traballo 

 Si, prácticas 

 Si, formación 

 Non 

12. Por favor, sinala o teu grao de acordo coas seguintes afirmacións 

 

 En total 

desacordo 

En 

desacordo 

De 

acordo 

Totalmente 

de acordo 

Sempre estou disposto/a a asumir novas funcións e tarefas      

Adáptome con facilidade a outros ambientes culturais     

Son capaz de liderar grupos e motivar a outros para acadar 

metas comúns  

    

Son consciente das miñas capacidades e actitudes      

Resúltame fácil adoptar unha posición diante dun problema     

Resúltame doado avaliar e aceptar as consecuencias das miñas 

decisións 

    

Sempre son honesto/a comigo mesmo/a e cos demais     

Son capaz de identificar e controlar as miñas emocións e as dos 

demais 

    

Sempre estou disposto/a a explorar novas oportunidades e 

emprender cambios para mellorar as cousas 

    

Son capaz de expoñer as miñas ideas e puntos de vista con 

seguridade 

    

Podo comunicarme nunha lingua estranxeira     

Son capaz de manexar con eficacia as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación (TIC) 

    

Son capaz de xerar novas ideas (solucións, produtos, puntos de 

vista…) 

    

Son capaz de atopar alternativas aos obstáculos e dificultades     
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Son capaz de analizar información dende un punto de vista 

crítico 

    

Son bo/a na xestión do tempo e organizando tarefas     

Síntome cómodo/a nun ambiente internacional     

Gústame traballar en equipo     

Relaciónome facilmente con outras persoas     

Son capaz de coordinar a un grupo de persoas     

 

C) PARTICIPACIÓN 
 

13. A cantas organizacións xuvenís/entidades de acción voluntaria diferentes tes 

pertencido/participado ou pertences/participas? 

 Ningunha (pasar á pregunta 18)       Unha         Dúas      Máis de dúas  

 

14. De que modo te tes implicado na organización? (podes marcar máis dunha opción) 

 

 Participante nas actividades programadas 

 Coordinador/a de proxecto/programa 

 Cargo (presidente/a, secretario/a, tesoureiro/a…) 

 Persoal remunerado 

 Outros (especificar)______________________________________________ 

 
 

15. Participaches nos últimos 12 meses nalgunha organización xuvenil/entidade de 

acción voluntaria? 

Si             Non              NS/NC 

 

16. En caso de contestar afirmativamente á pregunta anterior, as túas actividades en 

relación á xuventude/voluntariado están en liña co tipo de traballo que che gustaría 

desenvolver? 

Si, totalmente     Si, un pouco         Nada              NS/NC 

 

17. Algunha vez tes feito alusión á túa participación nunha organización xuvenil/ 

entidade de acción voluntaria na solicitude de traballo, prácticas ou formación? 

 Si, no meu CV 

 Si, na miña carta de presentación 

 Si, durante a entrevista, proba... 

 Non 

Nunca solicitei traballo, prácticas ou formación 
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18. Tes participado nalgún programa da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado? 

 

Non  

Si  

Nome programa______________________________________________ 

NS/NC 

 

Algún comentario ou suxestión que desexes facer 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

MOITAS GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN 
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Anexo 6 
 

 

    
 

 

OS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NON FORMAL E A 

EMPREGABILIDADE DA XUVENTUDE EN GALICIA  

Programa Iniciativa Xove 

 

Cuestionario sobre participación en accións de educación non formal e 

empregabilidade 

Responsables de Organizacións Xuvenís e Grupos Informais  

 

Somos un Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela (GI 

Esculca/www.usc.es/esculca), que estamos realizando un estudo, xunto coa Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de 

Galicia, sobre os programas de educación non formal e a empregabilidade da mocidade 

galega. 

 

O que pretendemos con este cuestionario que lle presentamos é recoller información 

sobre o interese dos programas de educación non formal da Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado para o desenvolvemento de competencias para a inserción 

laboral da xuventude. Concretamente, vamos a centrar a nosa atención no Programa 

Iniciativa Xove. 

 

Por favor, conteste a todas as cuestións. Das súas respostas dependerá a utilidade deste 

traballo de cara a tomar decisións que puideran mellorar a calidade destes Programas. 

 

Os datos que se recollan serán absolutamente confidenciais e unicamente poderán ser 

empregados para os fins do estudo. 

 

Moitas grazas pola súa colaboración 
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http://www.usc.es/esculca)


 

A) IDENTIFICACIÓN 

 

1. Sexo 

 Home  Muller 

 

2. Sinale a súa data de nacemento 

             

 

3. Indique, agora, o máximo nivel de estudos que ten acadado 

 ESO ou equivalente (EXB ou FP 1) 

 Formación Profesional de Grao Medio ou equivalente (FP 2) 

 Bacharelato ou equivalente (BUP, COU) 

 Formación Profesional de Grao Superior 

 Universitarios 

 

B) ORGANIZACIÓN 

 

4. Responde a este cuestionario en calidade de representante de  

 Asociación xuvenil 

 Asociación prestadora de servizos á xuventude 

 Federación 

 Grupo informal (pasar á pregunta 7) 

 

5. Por favor, sinale o posto/cargo que ocupa 

 Presidente/a organización 

 Secretario/a organización 

 Técnico/a organización 

 Outros (especificar) ______________________________________________    

 

6. Ten a súa organización un programa educativo ou obxectivos educativos definidos? 

 Si 

 Non 

 NS/NC 
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7. Indique o ano ou anos nos que a súa organización/grupo informal participou no 

Programa Iniciativa Xove da Dirección Xeral de Voluntariado e Xuventude  
 

2010 2011 2012 2013 2014 

     

 

8. Indique o número total de mozos/as da súa organización/grupo informal 

implicados/as no Programa Iniciativa Xove 

 Menos de 5 

 Entre 6 e 10 

 Entre 11 e 15 

 Entre 16 e 20 

 Entre 21 e 25 

 Máis de 25 

 NS/NC 

 

9. Sinale, de seguido, que habilidades, aptitudes, competencias e destrezas cre vostede 

que se desenvolveron coas actividades que a súa organización/grupo informal realizou 

no marco do Programa Iniciativa Xove. Por favor, valore cun 1 (nada), 2 (pouco) ou 3 

(moito) cada unha delas 
 

 1 2 3 

Capacidade de análise e síntese    

Capacidade de planificación, coordinación e organización    

Coñecementos xerais básicos    

Aptitudes para os idiomas    

Capacidade para a utilización das TIC    

Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de 

fontes diversas) 
   

Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións    

Capacidade de crítica e autocrítica    

Capacidade de traballo en equipo    

Habilidades interpersoais    

Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos    

Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade    

Habilidade para traballar nun contexto internacional    

Compromiso ético    

Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica    

Habilidades de investigación    

Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos    

Capacidade de adaptación    

Capacidade para xerar novas ideas (creatividade)    

Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros)    

Coñecementos de culturas e costumes doutros países    
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Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma    

Capacidade para deseñar e xestionar proxectos    

Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor    

Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional    

Capacidade para tolerar a frustración    

Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes    

Capacidade de negociación de forma eficaz    

Aptitudes comunicativas    

Aptitudes para o traballo en rede    

Capacidade para asumir responsabilidades    

 

10. Na súa opinión, das competencias que desenvolve a xente moza co Programa, cales 

considera que son as tres máis relevantes no mercado laboral 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________  

3) ___________________________________________ 

 

11. SE VOSTEDE É REPRESENTANTE DE GRUPO INFORMAL, PASE A 

PREGUNTA 14. Avalía a súa organización se os/as mozos/as teñen mellorado estas 

aptitudes, competencias e destrezas? 

 Si 

 Non (pasar á pregunta 14) 

 NS/NC (pasar á pregunta 14) 

 

12. En caso afirmativo, como se leva a cabo esta avaliación? 

 Autoavaliación por parte dos mesmos mozos/as (test, formulario, diario, …) 

 Avaliación grupal (reunións, grupos de discusión,…) 

 Avaliación por parte de terceiros (empresa, entidade educativa, …) 

 NS/NC  

 Outras (especificar ) _____________________________________________ 

 

13. A súa organización comunica ou informa dos resultados da avaliación aos mozos e 

mozas? 

 NS/NC  

 Non 

 Si (especificar como)___________________________________________ 
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14. Algún comentario ou suxestión que desexe facer para a mellora do Programa 

Iniciativa Xove 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN 
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Anexo 7 
 

    
 

 

OS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NON FORMAL E A 

EMPREGABILIDADE DA XUVENTUDE EN GALICIA 

Programa Voluntariado Xuvenil 

 

Cuestionario sobre participación en accións de educación non formal e 

empregabilidade 

 

Responsables de Entidades de Acción Voluntaria e de Xuventude/Voluntariado 

da Administración Local 

 

Somos un Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela (GI 

Esculca/www.usc.es/esculca), que estamos realizando un estudo, xunto coa Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de 

Galicia, sobre os programas de educación non formal e a empregabilidade da 

mocidade galega. 

 

O que pretendemos con este cuestionario que lle presentamos é recoller información 

sobre o interese dos programas de educación non formal da Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado para o desenvolvemento de competencias para a inserción 

laboral da xuventude. Concretamente, vamos a centrar a nosa atención no Programa 

Voluntariado Xuvenil. 

 

Por favor, conteste a todas as cuestións. Das súas respostas dependerá a utilidade deste 

traballo de cara a tomar decisións que puideran mellorar a calidade destes Programas. 

 

Os datos que se recollan serán absolutamente confidenciais e unicamente poderán ser 

empregados para os fins do estudo. 

 

Moitas grazas pola súa colaboración 
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A) IDENTIFICACIÓN 

 

1. Sexo 

 Home  Muller 

 

2. Sinale a súa data de nacemento 

____________________________________________________________ 
 

3. Indique, agora, o máximo nivel de estudos que ten acadado 

 ESO ou equivalente (EXB ou FP 1) 

 Formación Profesional de Grao Medio ou equivalente (FP 2) 

 Bacharelato ou equivalente (BUP, COU) 

 Formación Profesional de Grao Superior 

 Universitarios 

 

B) ORGANIZACIÓN 

 

4. Responde a este cuestionario en calidade de representante de  

 Entidades de Acción Voluntaria  

 Entidades locais 

 Agrupacións municipais 

 

5. Por favor, sinale o posto/cargo que ocupa 

 Presidente/a organización 

 Secretario/a organización 

 Técnico/a organización 

 Concelleiro/a 

 Técnico/a de xuventude concello 

 Técnico/a de voluntariado concello 

 Outros (especificar) ______________________________________________ 
 

6. Ten a súa organización/institución un programa educativo ou obxectivos educativos 

definidos? 

 Si 

 Non 

 NS/NC 
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7. Indique o ano ou anos nos que a súa organización/institución participou no Programa 

Voluntariado Xuvenil da Dirección Xeral de Voluntariado e Xuventude 
 

2011 2012 2013 2014 

    

 

8. Indique o número total de mozos/as da súa organización/institución implicados/as no 

Programa Voluntariado Xuvenil  

 Menos de 5 

 Entre 6 e 10 

 Entre 11 e 15 

 Entre 16 e 20 

 Entre 21 e 25 

 Máis de 25 

 NS/NC 

 

9. Sinale, de seguido, que habilidades, aptitudes, competencias e destrezas cre vostede 

que se desenvolven coas actividades que a súa organización/institución realizou no 

marco do Programa Voluntariado Xuvenil. Por favor, valore cun 1 (nada), 2 (pouco) ou 

3 (moito) cada unha delas 
 

 1 2 3 

Capacidade de análise e síntese    

Capacidade de planificación, coordinación e organización    

Coñecementos xerais básicos    

Aptitudes para os idiomas    

Capacidade para a utilización das TIC    

Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de 

fontes diversas) 
   

Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións    

Capacidade de crítica e autocrítica    

Capacidade de traballo en equipo    

Habilidades interpersoais    

Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos    

Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade    

Habilidade para traballar nun contexto internacional    

Compromiso ético    

Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica    

Habilidades de investigación    

Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos    

Capacidade de adaptación    

Capacidade para xerar novas ideas (creatividade)    

Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros)    

Coñecementos de culturas e costumes doutros países    
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Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma    

Capacidade para deseñar e xestionar proxectos    

Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor    

Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional    

Capacidade para tolerar a frustración    

Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes    

Capacidade de negociación de forma eficaz    

Aptitudes comunicativas    

Aptitudes para o traballo en rede    

Capacidade para asumir responsabilidades    

 

10. Na súa opinión, das competencias que desenvolve a xente moza co Programa, cales 

considera que son as tres máis relevantes no mercado laboral 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________  

3) ___________________________________________ 

 

11. Avalía a súa organización/institución se os/as mozos/as teñen mellorado estas 

aptitudes, competencias e destrezas? 

 Si 

 Non (pasar a pregunta 14) 

 NS/NC (pasar a pregunta 14) 

 

12. En caso afirmativo, como se leva a cabo esta avaliación? 

 Autoavaliación por parte dos mesmos mozos/as (test, formulario, diario, …) 

 Avaliación grupal (reunións, grupos de discusión, …) 

 Avaliación por parte de terceiros (empresa, entidade educativa, …) 

 NS/NC  

 Outras (especificar ) _____________________________________________ 

 

13. A súa organización/institución comunica ou informa dos resultados da avaliación 

aos mozos e mozas? 

 NS/NC  

 Non 

 Si (especificar como)___________________________________________ 
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14. Algún comentario ou suxestión que desexe facer para a mellora do Programa 

Voluntariado Xuvenil 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN 
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Anexo 8 

 

    
 
OS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NON FORMAL E A 

EMPREGABILIDADE DA XUVENTUDE EN GALICIA 

 

Entrevista a empregadores 

 

1) Datos de identificación 

 

Nome da empresa  

Sector 

Ámbito da empresa (local-autonómico, nacional, europeo, internacional) 

A súa función na empresa 

  

2) Sinale a importancia que lle concede Vd. as seguintes habilidades, aptitudes, 

competencias e destrezas para o mercado laboral. Por favor, valore cun 1 (nada), 2 

(pouco) ou 3 (moito) cada unha delas. (Entregar a ao entrevistado/a a escala) 

 

3) A participación en actividades de Ed. Non F. (por exemplo voluntariado) parécelle 

útil para a formación dos/as traballadores/as, por que? 

 

4) Cando a súa empresa contrata a un mozo ou moza, pregúntalle ou valora a súa 

participación en organizacións xuvenís ou entidades de acción voluntaria? 

 

5) Se isto é así, que valor ten na decisión de contratación, comparado con outros 

aspectos tales como diplomas, experiencia laboral, etc? 

 

6) Ten a súa empresa un Plan de Responsabilidade Social Corporativa?  

 

7) Teñen vostedes algunha acción que implique o desenvolvemento do voluntariado 

corporativo? 

 

8) Cal é a media de persoas mozas que solicitan traballo na empresa? 

 

9) Cales son as 3 competencias esenciais que considera que ten que ter unha persoa 

xove para a súa inserción no mercado laboral? 

 

10) Que importancia teñen para Vde. os programas de mobilidade? 
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 1 2 3 
Capacidade de análise e síntese.    
Capacidade de planificación, coordinación e organización.    

Coñecementos xerais básicos.    
Aptitudes para os idiomas.    

Capacidade para a utilización das TIC.    

Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información de 

fontes diversas). 

   

Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións.    

Capacidade de crítica e autocrítica.    
Capacidade de traballo en equipo.    
Habilidades interpersoais.    
Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos contextos    
Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade.    

Habilidade para traballar nun contexto internacional.    

Compromiso ético.    
Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica.    
Habilidades de investigación.    
Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos.    
Capacidade de adaptación.    
Capacidade para xerar novas ideas (creatividade).    
Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros).    

Coñecementos de culturas e costumes doutros países.    
Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma.    
Capacidade para deseñar e xestionar proxectos.    
Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor.    
Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional.    
Capacidade para tolerar a frustración.    

Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes.    
Capacidade de negociación de forma eficaz.    
Aptitudes comunicativas.    
Aptitudes para o traballo en rede.    
Capacidade para asumir responsabilidades.    
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Anexo 9 

 

    
 

 

Avaliación de programas 
Galeuropa, Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil 

 

 

GUÍA PARA O GRUPO DE DISCUSIÓN 

Facultade de Ciencias da Educación, 24 de novembro de 2015 

 

A) Presentación 

- Benvida (agradecemento) 

* Agradecer a todas a súa participación. 

* Comentar o feito de que van ser gravadas. Pola simple razón de evitar a 

perda de información que de seguro axudará a optimizar a avaliación. 

- Explicar porque foron seleccionadas, as variables que teñen en común 

Coñecemento do mercado laboral e das políticas dirixidas á xuventude para a 

súa inserción laboral. 

- Información básica sobre o propósito do estudo/Revisión xeral tema tratar 

Neste traballo, do que se trata é de examinar a efectividade de programas de 

educación non formal deseñados e activados na Comunidade Autónoma de Galicia 

durante os últimos anos, priorizando o punto de vista dos seus máis directos 

protagonistas, a fin de marcar recomendacións que puideran ser de utilidade na toma de 

decisións, e contribuír así a unha maior rendición de contas no espazo público. 

Concretamente, formulámonos dous obxectivos xerais: 

- Avaliar que aptitudes interpersoais e competencias desenvolven os mozos e 

mozas que participan nos Programas Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil e 

Galeuropa. 

- Analizar en que medida as aptitudes interpersoais e competencias desenvolvidas 

polos mozos e mozas galegos que teñen participado nos Programas Iniciativa Xove, 

Voluntariado Xuvenil e Galeuropa contribúen á súa empregabilidade. 

 

- Obxectivos que perseguimos co grupo de discusión 
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* Recoller información sobre as aptitudes interpersoais e competencias que se 

demandan dende o mercado laboral 

- Lémbrase que todos os puntos de vista son necesarios e importantes 

- Normas básicas de funcionamento 

* Horario: 17-18.30h. 

* Cada unha pode intervir cando o estime oportuno, pero pregamos que 

participedes con naturalidade 

* A nosa función é só a de ordenar, moderar... pero no esperedes que fagamos 

valoracións. 

IMOS COMEZAR 

B) Empezaremos coas preguntas 

* En termos xerais, que avaliación facedes da situación do mercado laboral? 

* E concretamente para os mozos e mozas en Galicia? 

* Creedes que as aptitudes e competencias interpersoais son demandadas no mercado 

laboral? Cales creedes que son as que se demandan dende o mercado laboral?  

* Que avaliación facedes vos como expertas da relación entre capacitación/formación e 

posición no mercado laboral dos mozos e mozas?  

* A participación en actividades de Educación non Formal (por exemplo, voluntariado), 

parécevos útil para a inserción laboral dos mozos e mozas? ¿por qué? 

* Que importancia lle da o mercado laboral a formación dos mozos e mozas a través da 

Educación non Formal? 

* Que solucións ou estratexias deberíamos formular para mellorar a inserción laboral 

dos mozos e mozas galegos? 

PARA IR REMATANDO 

C) Concluír a reunión: 

- Agradecer a todas a súa participación. 

- Resumir brevemente os principais puntos de vista. 

- Acabar cunha pregunta como: Gustaríavos engadir algunha outra idea? Hai 

algo que se vos teña esquecido comentar? 

 

Método:    Grupo de discusión 

Participantes:    6-8 

Perfil dos participantes: Responsables dos servizos de orientación laboral 

Duración aproximada: 90 minutos 
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Anexo 10 

 

    
 

 

Avaliación de programas 
Galeuropa, Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil 

 

Entrevista grupal con mozos/as participantes 

 

1. En que programas da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

participastes? 

2. Por que vía ou vías vos enterastes do Programa? 

3. A participación en actividades de Ed.NF, tales como o Programa no que 

participastes parécevos útil para a inserción laboral? Por que? 

4. Que aspectos positivos destacarías dese Programa? 

5. Que aspectos negativos destacarías dese Programa? 

6. Recomendastes esa experiencia a outras persoas? Por que? 

7. Cales foron as mellores aprendizaxes derivadas da participación no Programa?  

8. Houbo algún cambio significativo nas vosas vidas como consecuencia da 

participación nese Programa? 
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Anexo 11 

 

    
 

 

Análise da Escala de Competencias 

 

Como obxectivo secundario deste traballo, pretendeuse optimizar a avaliación de 

competencias elaborando unha escala de medida coas mellores propiedades 

psicométricas e construída a partir dos conceptos básicos utilizados en sistemas de 

avaliación anteriores.  

Con tal obxectivo deseñouse unha escala ampla, baseada en 4 grandes categorías 

conceptuais que se vinculan ás competencias instrumentais, interpersoais e sistémicas: 

a) Grupos: que inclúe aqueles ítems que avalían a capacidade de traballo en 

conxunto e en relación con outras persoas. 

b) Toma de decisións e resolución de problemas: que presenta as características 

relacionadas co afrontamento de situacións novas ou conflitivas.  

c) Internacionalización: que agrupa as variables relacionadas coa participación en 

ámbitos estranxeiros ou con poboación culturalmente diferente. 

d) Valores persoais: que destaca características persoais habitualmente relacionadas 

con elevados desempeños, como a honestidade, a capacidade crítica ou o control 

emocional.  

A partir dos datos recollidos, presentouse unha análise de consistencia interna de 

cada unha das subescalas, a partir do índice Alpha de Cronbach. Este estatístico é un 

valor que varía entre 0 e 1, de forma que canto máis aproximado a 1 maior é a 

consistencia interna da subescala, considerándose que a proximidade ao valor 0,7 xa é 

indicativo de boa consistencia.  

Tamén se realizaron análises dos ítems que compoñían as escalas, e as súas 

achegas ao conxunto así como as puntuacións descritivas. Estes procedementos 

estatísticos permitiron establecer criterios para a redución de ítems e a obtención dunha 

proposta que, partindo das catro subescalas iniciais, ofrece unha solución de 16 ítems no 

total.  
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Cada unha destas escalas ofreceu índices de consistencia interna satisfactorios. 

Nas táboas seguintes podemos ver as correlacións, índices Alpha de Cronbah de 

avaliación da consistencia interna e puntuacións descritivas dos ítems para cada 

subescala. 

Táboa 1. Subescala Grupos 

   Correlacións 

 M DT 1 2 3 4 

1. Relaciónome facilmente con outras persoas 3,18 3,54 1 ,460 ,440 ,395 

2. Gústame traballar en equipo 3,21 ,740  1 3,01 2,70 

3. Son capaz de coordinar a un grupo de persoas 2,96 ,710   1 ,671 

4.Son capaz de liderar grupos e motivar a outros para acadar metas 

comúns 
2,99 ,674    1 

Alpha de Cronbach α= 0,746     

 

Táboa 2. Subescala Valores 

  

   Correlacións 

 M DT 1 2 3 4 5 6 

1. Resúltame doado avaliar e aceptar as consecuencias 

das miñas decisións 
3,09 ,649 1 ,374 ,328 ,254 ,287 ,308 

2. Sempre son honesto/a comigo mesmo/a e cos demais 3,20 ,662  1 ,265 ,176 ,294 ,242 

3. Son capaz de analizar información dende un punto de 

vista crítico 
3,20 ,607   1 ,340 ,201 ,250 

4. Son capaz de expoñer as miñas ideas e puntos de vista 

con seguridade 
2,91 ,757    1 ,261 ,309 

5. Son capaz de identificar e controlar as miñas emocións 

e as dos demais 
2,84 ,720     1 ,261 

6. Son consciente das miñas capacidades e actitudes 3,25 ,628      1 

Alpha de Cronbach α= 0,696       

 

Táboa 3. Subescala Toma de Decisións 

   Correlacións 

 M DT 1 2 3 

1. Resúltame fácil adoptar unha posición diante dun problema 2,95 ,653 1 ,421 ,340 

2. Son capaz de atopar alternativas aos obstáculos e dificultades 3,11 ,536  1 ,532 

3. Son capaz de xerar novas ideas (solucións, produtos, puntos de vista) 3,10 ,574   1 

Alpha de Cronbach α= 0,694    

 

Táboa 4. Subescala Internacionalización 

   Correlacións 

 M DT 1 2 3 

1. Podo comunicarme nunha lingua estranxeira 2,88 ,865 1 ,468 ,245 

2. Síntome cómodo/a nun ambiente internacional 3,07 ,747  1 ,432 
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3.Adáptome con facilidade a outros ambientes culturais 3,30 ,627   1 

Alpha de Cronbach α= 0,649    

 

A partir destes datos pódese elaborar unha escala de avaliación de competencias, 

conformada por 4 subescalas referidas a 4 categorías: grupos, valores, toma de decisións 

e internacionalización. Rotando a presenza dos ítems para evitar sesgos, unha proposta 

de escala sería a proposta na seguinte Figura:  

 

Figura 1. Escala de Avaliación de Competencias para o traballo 
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  1 2 3 4 

1 Adáptome con facilidade a outros ambientes culturais     

2 
Son capaz de liderar grupos e motivar a outros para acadar metas 

comúns 
    

3 Son consciente das miñas capacidades e actitudes     

4 Resúltame fácil adoptar unha posición diante dun problema     

5 Resúltame doado avaliar e aceptar as consecuencias das miñas decisións     

6 Sempre son honesto/a comigo mesmo/a e cos demais     

7 Son capaz de identificar e controlar as miñas emocións e as dos demais     

8 Son capaz de expoñer as miñas ideas e puntos de vista con seguridade     

9 Podo comunicarme nunha lingua estranxeira     

10 Son capaz de xerar novas ideas (solucións, produtos, puntos de vista…)     

11 Son capaz de atopar alternativas aos obstáculos e dificultades     

12 Son capaz de analizar información dende un punto de vista crítico     

13 Síntome cómodo/a nun ambiente internacional     

14 Gústame traballar en equipo     

15 Relaciónome facilmente con outras persoas     

16 Son capaz de coordinar a un grupo de persoas     
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Anexo 12 

    

 

 

Asociacións, entidades e federacións que recibiron axuda nas 5 convocatorias 

(Iniciativa Xove) 

A Coruña 

Asociación Síndrome de Down Compostela 

Asociación Cultural de Ocio ETL Arrecó 

Asdega Scouts de Galicia 

Asociacións, entidades e federacións que recibiron axuda en 4 convocatorias 

(Iniciativa Xove) 

A Coruña 

Asociación Xuvenil Galiza Nova (2010, 2011, 2013, 2014) 

Asociación Galega Desenvolvemento Social Agades (2010, 2011, 2012, 2014) 

Federación Galega Institucións Síndrome de Down (Down Galicia) (2010, 2011, 2013, 2014) 

Asociación Cultural e Deportiva Vella Escola (2011, 2012, 2013, 2014) 

Pontevedra 

Asociación Galega de Monitores (2011, 2012, 2013, 2014) 

Ourense 

Asociación Xarela Formación Animación (2011, 2012, 2013, 2014) 

Asociacións, entidades e federacións que recibiron axuda en 3 convocatorias 

(Iniciativa Xove) 

A Coruña 

Asociación Observatorio do Tambre (2010, 2011, 2012) 

Instituto Investigaciones Científicas y Ecológicas Inice (2010, 2011, 2013) 

Novas Xeracións de Galicia (2010, 2011, 2012) 

Asociación Xuvenil Acción Voluntaria (2010, 2011, 2012) 

Asociación Cultural Ingalicia (2010, 2012, 2013) 

Asociación Xuvenil Baltar Stop (2010, 2011, 2012) 

Asociación Grupo Scout Hércules 283 (2010, 2011, 2012) 

Cáritas Diocesanas de Santiago de Compostela (2010, 2011, 2012) 

Federación Centros Xuvenís Don Bosco Galicia (2010, 2011, 2014) 

Organización Juvenil Española (2010, 2011, 2014) 

Asociación Cultural, Medioambiental O esquío no piñeiro (2011, 2013, 2014) 

Asociación Xuvenil Fusquenlla (2012, 2013, 2014) 

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia Faxpg (2010, 2013, 2014) 

Asociación ONG Mestura (2012, 2013, 2014) 

Pontevedra 

Asociación Xuvenil Dobre Espacio (2010, 2011, 2012) 

Asociación Galega de Percutas Omar (2010, 2012, 2013) 

Asociación Cultural e Xuvenil Nova Eira (2011, 2012, 2013) 

Asociación Cultural Musiquina 33mg (2010, 2012, 2013) 

Ourense 

Asociación Sustinea (2012, 2013, 2014) 

Asociacións, entidades e federacións que recibiron axuda en 2 convocatorias 

(Iniciativa Xove) 
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A Coruña 

Departamento da Xuventude de UGT Galicia (2010, 2012) 

Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia  (2010, 2013) 

Dumbría Xoven (2010, 2011) 

Xuventudes Socialistas de Galicia (2010, 2011) 

Asociación Xuvenil Acción Social (2010, 2011) 

Asociación Xuvenil Rec. Terra Celta (2010, 2011) 

Asociación Cultural O Vinculeiro C.D. Sar (2011, 2012) 

Asociación Xuvenil Miudiño (2011, 2013) 

Federación de Asociacións Xuvenís e Prestadoras de Servizos á Xuventude de Galicia (Fexuga) (2011, 

2012) 

Organización Juvenil Española-OJE Galicia (2011, 2014) 

Unión Xeral de Traballadores de Galicia (2011, 2014) 

Asociación Cruz Vermella Xuventude/Cruz Vermella Española (2013, 2014) 

Lugo 

Asociación Xuvenil Goia (2010, 2012) 

Pontevedra 

Asociación Aboal (2010, 2011) 

Asociación Xuvenil A Xesteira (2010, 2011) 

Asociación Xuvenil Cruce de Caminos (2011, 2012) 

Asociación Xuvenil Engrenaxe (2010, 2011) 

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar (2012, 2013) 

Asociación Club Emprende M.A.S. (2012, 2013) 

Asocación Cultural Ingalicia (2012, 2013) 

Asociación Medioambiental Estela (2012, 2013) 

Asociación Xuvenil O Eirado (2012, 2013) 

Ourense 

Asociación Amigos do Medio Ambiente de Galicia (2010, 2011) 

Asociacións, entidades e federacións que recibiron axuda en 1 convocatoria 

(Iniciativa Xove) 

A Coruña 

Asociación Universitaria Arosa (2010) 

Asociación Alfándega Aberta (2010) 

Asociación Cultural Fonte Limpa (2010) 

Asociación da Cultura Galega Nós (2010) 

Asociación Galega de Estudios Sociais Ages (2010) 

Asociación Xuvenil Agadac (2010) 

Estudiantes Liberais de Galicia Elga (2010) 

Asociación Galega de estudantes de CC.EE. (2011) 

Asociación Xuvenil Medicina Intercambios de Galicia (Meiga) (2010) 

Asociación Cultural Noville (2011) 

Asociación Xuvenil Escola de Danza Oitos (2011) 

Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas de A Coruña (2012) 

Asociación Xuvenil Fene Movemento (2012) 

Asociación Xuvenil Airela (2012) 

Asociación Xuvenil, Cultural, Recreativa 7 de xuño de 1836 (2013) 

Comités Abertos de Facultade (2013) 

Asociación Xiradoira (2014) 

Federación Scouts de Galicia (2014) 

Asociación Cultural Xeración (2014) 

Lugo 

Asociación Cultural Xoldra (2014) 

Asociación Altair Galiza (2014) 

Pontevedra 

Asociación Os Tres Castros (2010) 

Asociación Xuvenil A Telleira (2010) 

263



 
 

Asociación Xuvenil Sitio Distinto (2011) 

Asociación de Marín Axuma (2011) 

Asociación Xuvenil Areas (2011) 

Asociación Benéfica Beiramar (2012) 

Asociación Cultural Musiquia 22Mg (2012) 

Asdegal Acción Solidaria de Galicia (2013) 

Asociación Cultural Xuvenil Plastic Crowds (2013) 

Asociación Cultural e Xuvenil A Eira (2014) 

Asociación Achega (2014) 

Asociación Belmar (2014) 

Ourense 

Asociación Cultural, Deportiva e Xuvenil Os Bardos (2010) 

Asociación Xuvenil Tres Violetas (2010) 

Asociación Amigos do Camiño de Santiago da Peroxa (2011) 

Asociación Xuvenil e Cultural Macizo Central (2011) 

Asociación Cultural Lou-Plou (2012) 

Asociación Amigos da Terra Galicia-Xuventude (2013) 

Asociación Acción Ambiental (2014) 
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Anexo 13 

    

 

Proxectos de grupos informais. Convocatoria 2010 (Iniciativa Xove) 

Grupo Informal Localidade Provincia Proxecto 

Xuvenil Nemancos  Corcubión A Coruña Representación loita entre tropas arcebispo R. Luna 

e o Paladín dos C. Altamira 

Xuventude 

Tecnolóxica  

Ribadavia  Ourense Xuventude e tecnología en Galicia  

Volante sen Alcohol Oleiros  A Coruña Non xogues na estrada, xoga connosco  

Xóvenes 

Emprendedores  

Nigrán Pontevedra I Xornada de mozos emprendedores  

Piraguandaina da 

Amizade  

Allariz Ourense Piraguandaina da amizade  

O Toxo de Kitesurf Ribadeo Lugo Difusión do Kitesurf e sup entre a xuventude  

Torneo de Oza  Teo A Coruña Torneo de fútbol 7 de Oza  

Informal O Raio Verde  A Lama  Pontevedra Fóra bromas… enrédate con nós  

Romper O Ingueiro  Brión  A Coruña Tempo libre e lecer educativo en Muros  

Digalval  Melide A Coruña Prox. Multicultural dinamización social-xuvenil na 

terra de Melide  

Román Xove  Vilalba Lugo Román móvese  

Xóvenes Celíacos de 

Galicia  

Lugo Lugo I Convivencia de mozos celíacos  

Xóvenes de Betanzos  Betanzos A Coruña Iniciativa de ocio alternativo en Betanzos  

Supervivientes Narón  A Coruña Programa supervivencia  

Informal Mozos/as da 

Limia  

Xinzo de Limia  Ourense Encontros musicais da mocidade na Limia  

Xuventude Activa  Vedra  A Coruña Noites… On!  

As Candongas do 

Quirombo  

Santiago de 

Compostela  

A Coruña O galego vivencial  

Viajes por Galicia y 

Antiguos Oficios 

Ponteareas Pontevedra Reencontro coa tradición  

Vincios cos Compos. 

Gal. Contemporáneos  

Gondomar Pontevedra Concertos didácticos música contemporánea 

compositores galegos  

Xuvenalfoz en Marcha  Alfoz Lugo Promoción do deporte en grupo ao aire libre  

Xóvenes de 

Compostela  

Santiago de 

Compostela  

A Coruña Infórmate e fórmate  

Informal San Xián  Vedra A Coruña Recuperamos o tradicional. Anímaste?  

Poeta Díaz Castro  Guitiriz Lugo Dar a coñecer Guitiriz desde Díaz Castro  

Ultreia, et Suseia  Ferrol  A Coruña Ultreia, et suseia  

Cruce de Camiños  A Estrada  Pontevedra Fins activos  

Eurocurtis  Curtis  A Coruña Alternativa sen alcohol weekend  

Boimorto Rural Xove Boimorto A Coruña Mozos emprendedores no rural  

Xuventude do Miño  Tomiño Pontevedra No Ronsel do Miño  

Central Creativa 

Galega  

Santiago de 

Compostela  

A Coruña Obradoiros de emprego e novas tecnoloxías  

Xuventude Bandeira  Silleda Pontevedra Prevención sexualidade responsable  

Zoar  O Rosal  Pontevedra Sensacións. Festival de inquietudes artísticas  

Mocivalga  Valga Pontevedra Mocivalga  

Os Atrevidos de 

Montouto  

Santa Comba  A Coruña Recuperación da festa das merendas de Bustelo  

Arte on Line  Teo A Coruña Arte on line: galería de artistas on line  

Dereitos Humanos 

para Todos  

Santiago de 

Compostela  

A Coruña Iniciativa promoción dereitos humanos e cidadanía 

activa  

Pre-Oitos Noia A Coruña Creación dun ballet completo  

Betanzos Xove  Betanzos A Coruña Marcha + sen alcol  

Xermolo Lalín  Pontevedra Miradas cara adentro: o interior como destino  

Ocio e Tempo Libre Vigo Pontevedra Programa de ocio e tempo alternativo  

265



 
 

Alternativo 

Val de Barcala  Negreira A Coruña Incentivación á participación social da xuventude  

Os Trasnos de Dana  Porto do Son  A Coruña Xornadas de xogos populares en Porto do Son: O 

Danasón  

EnBaionarte  Baiona  Pontevedra Xincabai  

Tic´s_Melide  Toques  A Coruña Melide Network  

Xuventude Macendo  Ourense Ourense I Convivencia da Xuventude  

Xaque nas Aulas  Lugo  Xaque nas aulas  

Mocidade Cabaqueira  O Rosal  Pontevedra Participa e goza da cultura 

Mondariz Xove  Mondariz Pontevedra Xuventude, lecer e natureza  

Os Emprendedores  Arteixo A Coruña Campamento urbano Carballo 

Narón 2.0  Narón A Coruña Narón 2.0 

Educación Seguridade 

Viaria 

Vilanova de 

Arousa 

Pontevedra En vela 

Verán en Burela  Foz Lugo Actividades para a xuventude verán 2010 

Ferrum  Cabanas A Coruña Recreación do Camiño de Santiago Inglés  

Samuel Levi y Los 

Niños Perdidos  

Vigo  Pontevedra Proxecto audiovisual “Y tu más 

The Silence  Bueu Pontevedra Coa música a todas as partes  

Morrazo Xove  Santiago de 

Compostela  

A Coruña Un outono de música furtiva  

Informal Ronsel  Mondoñedo Lugo Obradoiro de liderado xuvenil e xestión de 

proxectos  

Asamblea de Músicos 

de Carral  

Soutomaior Pontevedra Semana lúdico musical para a integración 

Xuntos Integramos Carral A Coruña XII Festival de Música de Carral 
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Anexo 14  

    

 

Proxectos de grupos informais. Convocatoria 2011 (Iniciativa Xove) 

Grupo Informal Localidade Provincia Proxecto 

Bailadores do Grupo 

de Danzas Colexiata Sar 

Santiago de 

Compostela 

A Coruña Recuperando tradicións 

Mozos Betanceiros Betanzos A Coruña Outro ocio é posible 

Mocidade por un Ocio 

Alternativo 

Vigo Pontevedra Iniciativa de ocio e tempo 

libre: outro ocio é posible 

Informal R 7 Vila de Cruces Pontevedra Erreando por favor! 

A Lenda das Ondas Vigo Pontevedra A lenda das ondas. O Enigma 

de San Simón 

Abades Xove Silleda Pontevedra Stop botellón versus 

consumo de drogas 

Abastos-Clube de Lectura Mos Pontevedra Troca libro por lecer 

Abofé Santiago de 

Compostela 

A Coruña As peregrinoites 

Acción Xuvenil Tordoia 

2011 

Tordoia A Coruña Fomento turístico de Tordoia 

Activa_Mos! Mos Pontevedra Encontro tecnolóxico para 

mozos internautas do Concello 

de Mos 

Amigos do Mercantil de 

Pontevedra 

Pontevedra Pontevedra Tradicións e tempos 

modernos en Pontevedra 

Asociación 

Clube Xuvenil Ferrol 

Ferrol A Coruña Formación de controladores e 

árbitros para probas deportivas 

Grupo Informal Bailoteo Teo A Coruña Recuperamos o tradi- 

cional. Anímaste? 

Betanzos Xove Betanzos A Coruña Marcha + Marchas sen alcol 

Bluseiros O Barco de 

Valdeorras 

Ourense Acordamos. Obradoiros 

musicais e música na rúa 

Briganfolk Betanzos A Coruña Festival folklórico 

Caaveiro Motorsport A Capela A Coruña Conmemoración da subida a 

Caaveiro 

Camiñantes Vedra A Coruña Conecta coa natureza 

Confrades de Compostela Santiago de 

Compostela 

A Coruña Escola da Paixón 

Culturarte A Coruña A Coruña Mundolibre: cooperación ao 

desenvolvemento e obxectivos 

do milenio 

Ferrolterra Ferrol A Coruña A música da mocidade 

Deporteo Teo A Coruña Deporteo.com 

Dinamizarte As Pontes de 

García Rodríguez 

A Coruña Obradoiro de video-creación 

Divalgal Melide A Coruña Deporte para todos 

Escolanza Santiago de 

Compostela 

A Coruña Técnicas de estudo e habilidades 

sociais 

Eurocurtis Curtis A Coruña Mocidade en acción 

Europa Xove Santiago de 

Compostela 

A Coruña Taller de dinamización e debate 

FerrolánVoluntario Ferrol A Coruña Volunforma 

Freak Lucus Lugo Lugo I Xogos Romanos 

Freak's Party Castroverde Lugo Fic Onlan 2011 

Jóvenes Digitales A Coruña A Coruña Curso de comunity 

manager 

Lalín Xove Lalín Pontevedra Xuventude en rede 

Laza ... Xuventude Laza Ourense O rural é algo máis que un 

territorio, un medio, un espazo 
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... é Laza 

Limiactiva Baltar Ourense I Xuntanza da xuven- tude da 

Limia 

Los Tamara Noia A Coruña Los Tamara 

Magos coa Mocidade Santiago de 

Compostela 

A Coruña Xogos de ilusión 

Mocivalga Valga Pontevedra Xornadas: Xuventude e 

emprego 

Morrazo Xove Bueu Pontevedra Festival: Vai chorar a Cangas 

Mozos de Val do Dubra Val do Dubra A Coruña Mocidade e novas 

tecnoloxías 

Mozos/as no Camiño Padrón A Coruña I Encontro: Mocidade no 

Camiño 

Grupo Informal Máis 

Vilagarcía 

Vilagarcía de 

Arousa 

Pontevedra Ti es parte da historia de 

Vilagarcía de Arousa 

Móve-T Santiago de 

Compostela 

A Coruña Proxecto de actividades lúdico-

educativas no eido da danza e 

do teatro 

Narón 2.0 

Interxeracional 

Narón A Coruña Narón 2.0 Interxeracional 

Navega 

Filmeiros 

A Guarda Pontevedra Creación dunha Guía Visual 

da Navegación Tradicional 

Nova Vedra Vedra A Coruña Descubrindo Galicia 

Ocio Alternativo 2011 Mugardos A Coruña Ocio alternativo 2011 

Oir, Ver e 

Falar 

Marín Pontevedra Proxecto de ocio e lecer 

educativo 

Os Clásicos de Teo Teo A Coruña Coñece o mundo do motor con 

Garbanciño ao teu carón 

Os Fareleiros Ourense Ourense Achégate a nós 

Os Nosos Ríos Teo A Coruña Os nosos ríos 

Os Parrandeiros Teo A Coruña Ciclo Música Xove 

Os Romeiros do Carme Santa Comba A Coruña Recuperación da Festa das 

merendas de Bustelo 

Perspectivas Ribeira A Coruña Perspectiva urbana 

Proturga Muros A Coruña Fomento do asociacionismo 

entre os profesionais do sector 

turístico 

Rodando Vigo Pontevedra Cámara na man 

Rosa Verde Vigo Pontevedra Universitarios no mundo 

Scout Axóuxere Ourense Ourense Tradicionalidade creativa 

Son Xoven Porto do Son A Coruña O son da música 

Supervivientes Valdoviño A Coruña Programa  Superviventes 2011 

Val da Barcala Negreira A Coruña Incorporación dos mozos ao 

mercado laboral 

Verdades como Puños Tui Pontevedra Descubrindo realidades 

Volante sen Alcohol A Coruña A Coruña Non xogues na estrada. Xoga 

connosco 

Xadreznet Lugo Lugo Xadreznet 

Xovegalco A Coruña A Coruña Xunta de Galicia. So- mos nós 

Xo'Vinca A Veiga Ourense Primavera Viva. Eventos 

deportivo-culturais para a fin 

de semana 

Xuntos Integramos Mondoñedo Lugo Semana lúdico-musical para a 

integración II 

Xuvenalfoz en 

Marcha 

Alfoz Lugo Promoción do deporte en 

grupo ao aire libre 

Xuvenil e Cultural 

de Lestedo 

Boqueixón A Coruña Unindo culturas 

Grupo Informal Xuvenil 

San 

Cidre 

Boqueixón A Coruña Tradición e cultura 

Xuventude 2.0 Vigo Pontevedra Cambia o chip 

Xuventude da Limia Baltar Ourense Limia Dance 

Xuventude de Trabada Trabada Lugo Organización de actividades  

alternativas dirixidas á 

268



 
 

xuventude 

Xuventude de Vilarmaior Vilarmaior A Coruña Festa da xuventude 

Xuventuden-conciencia Vigo Pontevedra Actividades xuventude 2011 

Xuventudes das Fragas 

de Iris 

Cabanas A Coruña I Reunión de rotas polas 

Fragas de Iris 

Mozos polos Dereitos 

Humanos 

Santiago de 

Compostela 

A Coruña Iniciativa de promoción xuvenil 

dos dereitos humanos 

Mozos Viquingos Fene A Coruña Actividades lúdico- deportivas 

que se desenvolverán o día da 

invasión viquinga 

Mocidade en favor da 

Seguridade Viaria 

Santiago de 

Compostela 

A Coruña Ve-Vida. Bebida alternativa 

Krónem Soutomaior Pontevedra Verán musical 
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Anexo 15 

    

 

Proxectos de grupos informais. Convocatoria 2012 (Iniciativa Xove) 

Grupo Informal Localidade Provincia Proxecto 

Mocidade en Prol da Música 

das Bandas 

Teo A Coruña Homenaxe a unha vida dedicada ás 

bandas de música populares. 

Bailadores e Bailadoras do 

Sar 

Santiago de 

Compostela 

A Coruña Sons para baduar. 

Mozos do Esteiro do Anllóns Cabana de 

Bergantiños 

A Coruña Ven ao Esteiro do Anllóns. 

Grupo Informal Ev12 Vedra A Coruña Escola de verán de desenvolvemento 

sustentable+12. 

Grupo Informal 881 A Coruña A Coruña 881 Live! Feira mustidisciplinar. 

A Toda Vela Culleredo A Coruña I Encontro de mozos de ASEM. 

Avanti Boqueixón A Coruña Natureza viva. 

Grupo Informal de Ferrolterra Ferrol A Coruña A música da mocidade. 

Elven Pontedeume A Coruña 3ª Feira medieval da vila de 

Pontedeume. 

En Movemento Arteixo A Coruña Curtametraxes: montaxes sinxelas. 

Eurobservatory A Coruña A Coruña Proxecto Raíces. 

Faroleiros de Corrubedo Ribeira A Coruña Conmemoración Día das Letras 

Galegas. 

Fillas de Clío Ortigueira A Coruña Ortigueira 2012: unha semana histórica. 

FotoCol.es Lousame A Coruña FotoRoteiro en Lousame. 

Lalatinica Teo A Coruña Puntos de encontro para a danza. 

Max Coruña A Coruña A Coruña Orzán revive. 

Misanplás Teo A Coruña Xornadas Ocio solidario. 

Monasterízate  Rompendo 

Muros 

Bergondo A Coruña MonasterízateRompendo muros. 

Monitorado Activo Vedra A Coruña RPM (recicla, participa e multiplica). 

Mozos de Valdodubra Val do Dubra A Coruña Mocedade e novas tecnoloxías. 

O Castro Boqueixón A Coruña Campo de traballo no Castro de Gastrar. 

Os Toquiñ@S Toques A Coruña Multiaventura en Toques. 

Sobre Rodas A Coruña A Coruña Iniciativa Sobre Rodas. 

Sons de Lousame Noia A Coruña Música para os sentidos. 

TIC¨S Melide Toques A Coruña Radio xove. 

Urban Art Oleiros A Coruña Oleiros Arte Urbana. 

Vintecinco Santiago de 

Compostela 

A Coruña Proxecto Vinte e Cinco. 

Xuvegondo Abegondo A Coruña Móvete por Abegondo. 

Xuventudes das Fragas de Iris Cabanas A Coruña Il Reunión de rutas polas Fragas de Iris. 

A Meda As Nogais Lugo Festa da malla 2012. 

O Galpón da Milagrosa Lugo Lugo Restauración de espazos urbanos, 

musicais e de integración veciñal. 

O Toxo de Kitesurf e Sup Ribadeo Lugo Difusión do kitesurf e sup en rapaces 

con problemas de autismo. 

Miscelánea en Tres Tempos Ourense Ourense Choiva de bágoas. 

Grupo Xuvenil para 

Actividades 

Medioambientais 

Maside Ourense Actividades ambientais no contorno do 

Carballiño. 

Colectivo Centro Hortícola 

Atalaia 

Pontevedra Pontevedra Centro de horticultura tradicional e 

ecolóxica da Atalaia. 

Grupo Informal de Estudos 

Etnográficos Fiadas 

Mos Pontevedra Creación de publicación etnográfica en 

formato papel e onlineoficios e 

labores. 

AMocidadeCruceña e Creativa Vila de Cruces Pontevedra Creativílate. 

A Reboreda Silleda Pontevedra O rural como unha forma alternativa. 
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Ecoxove Lalín Pontevedra A chave verde. 

Eu, Tí, Nós Silleda Pontevedra Teatro afíliate. 

Galsoft Pontevedra Pontevedra Proxecto Galsoft. 

Jemsa Nigrán Pontevedra Campamento para emprendedores: 

imaxínate, innóvate. 

Jóvenes Solidarios Vigo Pontevedra Intercambio xuvenil internacional 

solidario. 

Morrazo Xove Bueu Pontevedra II Festival Vai chorar a Cangas. 

Poio Xove Poio Pontevedra Poio natura. 

O Porriño Ensina O Porriño Pontevedra Coñece a túa vila, O Porriño. 

Ribadumia Xove Ribadumia Pontevedra Ribadumia Green Tour. 

T.D.T. Cotobade Pontevedra Intercultur@ Cotob@de 2012. 

Territorio Xove Cangas Pontevedra Territorio Xove. 

Xeración Século XXl Covelo Pontevedra Xeración Século XXl 2012. 

Xuventudehoxe Vigo Pontevedra Xuventudehoxe 2012. 

Sendeiros de Curtis Curtis A Coruña Sendeiros de Curtis. 

Colectivo ReOllares Santiago de 

Compostela 

A Coruña ReOllares: olla con outros ollos. 

Entre Lusco e Fusco Pontevedra Pontevedra Dinamización e achegamento á 

mocidade do mercado entre Lusco e 

Fusco. 

Rúa Un Moraña Pontevedra Xornadas activas ao aire libre. Moraña 

2012. 
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Anexo 16  

    

 

Proxectos de grupos informais. Convocatoria 2013 (Iniciativa Xove) 

Grupo informal Localidade Provincia Proxecto 

Actual APP Xoven Tui Pontevedra Cultapp 

Equipo Xeración Narón A Coruña Voluntarios en rede 

Orienta2 A Coruña A Coruña Orienta2 para o emprego 

Albórbolas Santiago de Compostela A Coruña O mundo que queremos 2.0 

Luscofusco Culleredo A Coruña Aventura na granxa 

Kalevala Ourense Ourense O compás da educación 

Ameneiro Vilagarcía de Arousa Pontevedra Tempo de lecer para todos/as 

A Mocidade Non Stop Negreira A Coruña Rural play and dance 

Grupo Informal Achega Vilagarcía de Arousa Pontevedra Deporte e mente sen barreiras 

Estudantes sen Fronteiras Carballo A Coruña Literapia 

O Show dos Nosos BembibreVal do Dubra A Coruña I Festival humor local de Val do 

Dubra 

Mocidade Naronesa Narón A Coruña I Escola de verán Narónfuture 

Oleiros Urban Art A Coruña A Coruña Oleiros Urban Art 

O Punto de Encontro Silleda Pontevedra A arte crea vida 

Monitorado Activo Lalín Pontevedra II Campamento para monitores/as 

Lalín en Marcha Lalín Pontevedra Findes a tope 

Looar Xove Santiago de Compostela A Coruña Tecnoloxía e vida 

Lecer Sobre Rodas Ferrol A Coruña Lecer sobre rodas 

Iniciativas Enfermeiras Vilagarcía de Arousa Pontevedra Traballando xuntos, aprendendo 

xuntos 

Dedal Xove XXI A Estrada Pontevedra Entre fíos, o tempo da mocidade 

El Punto de la I Oroso A Coruña Creactivarte 

Makandal Galiza Tui Pontevedra Mocidade pola inclusión a través da 

cultura 

A Lenda das Ondas Vigo Pontevedra A lenda das ondas, o enigma de 

Cariño 

Mocidade Cabaqueira O Rosal Pontevedra Participa e goza da cultura e da 

natureza 

Topografías Vivas A Coruña A Coruña Topografías vivas 

Xuristas en Acción Santiago de Compostela A Coruña Cadernos sobre dereito actual 

Xoves Activos de Cruces Vila de Cruces Pontevedra R. Sero 

Vexetar 13 Vedra A Coruña Vexetar, semente verde 

Acción Música Xove Vedra A Coruña Musicarte. Campamento musical 

Estudantes de CC.SS. Ames A Coruña Seminario paz e desenvolvemento 

social a través da seguridade 

Amigos do Cine Zas A Coruña Recuperación das tradicionais 

noites de cine para a xuventude do 

concello de Zas 

Os Lobos do Xallas Santa Comba A Coruña Río Xallas: guía, aprendizaxe e 

iniciación á pesca xuvenil 

Amigos do Histórico Santa Comba A Coruña Igrexas xalleiras: orientarse dentro 

do noso patrimonio 

Monitores en Acción Pontevedra Pontevedra Xuventude en tempo libre 

Xirifeiros de Melide Melide A Coruña Musicarte 

Encaixamos Xove Baiona Pontevedra Discapaocio 

Tecnoxove Ribadumia Ribadumia Pontevedra Mentes creativas 

Adictos á Boa Vida Pontedeume A Coruña Saúde e benestar, todo é comezar 

Bergondo Emprende Bergondo A Coruña Mulleres e persoas discapacitadas 

emprendedoras 

FotoCol.es Lousame A Coruña Duathlón fotográfico 

Rutas e Cogumelos de 

Betanzos 

Betanzos A Coruña Xornadas micolóxicas O 

patrimonio ecolóxico. 
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Oportunidade para emprendemento 

1 Up A Coruña A Coruña Fun factory 

Cantería e Novas 

Tecnoloxías 

Guitiriz Lugo Deseño e novas tecnoloxías para o 

traballo na pedra 

Lipdub Galicia Santiago de Compostela A Coruña Lipdub Galicia 

Leader 100 Vigo Pontevedra Leader 100 

Aturuxo Cotobade Pontevedra Acampada intercultural 

A Veiga 2013 A Veiga Ourense A Veiga, un teito por descubrir 

Elve Ribadavia Ourense Proxecto Elve 

Tempo Libre Boqueixón Boqueixón A Coruña Vivir o mar 

Bichos Raros Boqueixón A Coruña Ultreia 

Quilo Solidario Ponte Caldelas Pontevedra Concerto Quilo Solidario 

Ocio para a Xuventude Ourense Ourense Socialízate 

Limiaxuventude Xinzo de Limia Ourense DiscaXuventude 

Nevox Lousame A Coruña Quérete, mímate, cóidate 

Os Xuncos Xunqueira de Espadanedo Ourense Ribeira Sacra, experiencia cultural 
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Anexo 17 

    

 

Proxectos de grupos informais. Convocatoria 2014 (Iniciativa Xove) 

Grupo informal Localidade Provincia Proxecto 

Algo Visual Nigrán Pontevedra Igual arte film project. 

Ruela Santiago de Compostela A Coruña Actúa 

Mozedade e Ocio 

Alternativo 

Vigo Pontevedra Outro ocio é posible 

Mozos e Emprego Santiago de Compostela A Coruña O autoemprego futuro para os 

mozos 

Oddball Santiago de Compostela A Coruña Rendemento grupal no 

emprendedor 

Xuventude do Rural Boqueixón A Coruña Olimpiadas rurais 

Lembranza Galega Sanxenxo Pontevedra Billarda Século XXI 

Electrodomésticos&Co Santiago de Compostela A Coruña Editante. A edición que trasmuta 

Perspectivas Ribeira A Coruña Refuxio en perspectiva 

Orienta2 Bergondo A Coruña Empregabilízate 

Milrivus Ribadumia Pontevedra Ríos de Pontevedra: coñece e 

coida o teu contorno 

Recunchiñas Oleiros A Coruña Proxecto Recunchiñas 

Botaunollo A Coruña A Coruña Proxecto Videoarte, 

comunicación visual e linguaxe de 

signos 

Cthulhú á Feira Cambre A Coruña Fun factory II 

Magos coa Mocidade Santiago de Compostela A Coruña Xuventude máxica 

Cultura Emprendedora 

e Emprego Xuvenil 

Santiago de Compostela A Coruña Xornadas sobre cultura 

emprendedora e emprego xuvenil 

Milcamiños Santiago de Compostela A Coruña Os mil camiños 

Mocidade Activa Santiago de Compostela A Coruña 1ª Feira Mocidade Activa 

Trincadeiros Vilagarcía de Arousa Pontevedra Trincadeiros-Cultura urbana 

saudable 

Xuvenil Aslan Vigo Pontevedra Uniteka 

Comité de Artistas 

Contemporáneos 

Aparentemente 

Pontevedra Pontevedra Iniciativa de achegamento á arte a 

través do deseño de camisetas 

Pou-Coco-Mun Vigo Pontevedra Xoga con... 

Pitongo Gondomar Pontevedra Proxecto audiovisual 

Carmeliña Vigo Pontevedra Fotonovela Carmeliña 

Look & Fit Vigo Pontevedra Look & Fit 

Eira de Mouros Ribadavia  Ourense Formación en cantaría para a 

valorización do patrimonio 

De Clo Clo Moaña Pontevedra Mostra multidisciplinar de artes 

escénicas 

Xuntos Saimos Vigo Pontevedra III Pasarela xoves creadores 

TEXVIGO e moda 

Mocidade Cabaqueira O Rosal Pontevedra Convivencia de música e 

patrimonio 

Producciones Absurdas Vigo Pontevedra Pandorga 

Xuventude Urban 

Proyect 

Noia A Coruña Videocurriculum faino ti mesmo 

Semente Nova Ramirás Ourense Poñámonos verdes 

Amago Vila de Cruces Pontevedra Aloumiños: Xornadas de 

formación 

Ecovida Santiago de Compostela A Coruña Ecovida 

Spin Air Politécnico Viveiro Lugo Spin Air CIFP Politécnico 

Galicia 3D Padrón A Coruña Imprime as túas ideas! 

Meliferos Dodro A Coruña Meliferos divulgación da análise 

do mel 

274



 
 

Amigos da Dorna Sanxenxo Pontevedra Mar de tradicións 

Sustenta Nordés A Coruña A Coruña Coruña de moca 

Vedramáticos Santiago de Compostela A Coruña Laboratorio teatral de Vedra 

(LTV) 

Saraiba  Santiago de Compostela A Coruña Bule contra o bullying 

Pilotos con sentidiño Boqueixón A Coruña Responsabilidade a ras 

Xuristas en Acción Xunqueira de Espadanedo Ourense Foro de emprego 

Mulleres Xuristas Santiago de Compostela A Coruña Xuristas galegas 

Triplespazo Valga Pontevedra Galequiz 

Xogando coa Química Rianxo A Coruña Xogando coa química 

Anímate e Anima Lalín Pontevedra Animate e anima. Curso de 

introdución á animación 3D 

Arco da Vella Musical Vila de Cruces Pontevedra Arco da vella musical 

Flash-Back Lousame A Coruña Flash-back 

Famax Ribeira A Coruña Modarte 

Onda Miñor Gondomar Pontevedra Proxecto radiofónico-Onda Miñor 

Ventoleiras do Lérez Cotobade Pontevedra Segredos musicais de Cotobade 

Historiadores ao Ataque A Coruña A Coruña Regreso ao medievo. Talleres de 

recreación 

Manáventuras Cangas Pontevedra Manáventuras2014 

Névox Lousame Lousame A Coruña Ocio e integración 

Naturarnois A Estrada Pontevedra Ven á natureza. Xornadas sobre o 

ambiente 

Patrimonia14 Vedra A Coruña Son terra 

Os Kaskeiros Vila de Cruces Pontevedra Os kaskeiros co mundo cabalar 

Fame Webserie Vigo Pontevedra Fame webserie 

Volunta-Rios Gondomar Pontevedra Polo río abaixo 

Xadréz Para Xóvenes Lugo Lugo Xadreceando 

Especialistas en Soños Vigo Pontevedra Green hope 

Colectivo Xuvenil 

Xogamos 

A Coruña A Coruña Xornadas Xoga 

Anacos Lalín Pontevedra Outro punto de mira 

Mociñas Veñen e Van Mondoñedo Lugo Estimulanimal 

Grand Soul Band Santa Comba A Coruña Introdución ás técnicas de 

creación e gravación de cancións 

Infos Amigos do 

Histórico e da Natureza 

Santa Comba A Coruña Patrimonio xalleiro. Cultura e 

paisaxes para os teus ollos 

Lobos Xalleiros Santa Comba A Coruña Evolución na pesca tradicional no 

río Xallas 

Monitores en Acción Poio Pontevedra Xuventude en tempo libre 

A Alianza do Marqués 

de Villaloca 

Ames A Coruña Art master 

Xoven. Historiadores de 

Galicia 

Ames A Coruña 1ª Xornada da historia da 

xuventude 

Mocidade en Ruta! A Baña A Coruña De ida e volta polo Val de 

Barcala 

Agolada Crea Arte 

Musical 

Agolada Pontevedra Encontro musical de Agolada 

como ferramenta alternativa no 

lecer 

Monitorado Activo Lalín Pontevedra III Campamento de monitoras/es 
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Anexo 18 

    

 

Entidades de acción voluntaria que recibiron a concesión 4 anos 

A Coruña 

Fundación Amigos de Galicia 

Ourense 

Asociación para a Promoción de Minusválidos Psíquicos de Limia-Limisi 

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas 

Asociación Xuvenil Amencer 

Asoc. Cultural, Social, Ecolóxica e Económica Os Tres Reinos 

Pontevedra 

Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Valadares 

Entidades de acción voluntaria que recibiron a concesión 3 anos 

A Coruña 

Asociación de Disminuidos Psíquicos Amicos do Barbanza (2011 - 2012 - 2014) 

Asociación Xuvenil  Acción Voluntaria (2011 – 2012 – 2014) 

Asociación Mestura para la Integración Social de los Inmigrantes y Emigrantes (2011 

– 2013 – 2014) 

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco (2012 – 2013 – 2014) 

Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos (2012 – 2013 – 2014) 

Club San Francisco de Teo (2012 – 2013 – 2014) 

Asociación Sociocultural de Minusválidos, ASCM (2012 – 2013 – 2014) 

Escola de Tempo libre Don Bosco (2012 – 2013 – 2014) 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santiago de Compostela (2012 - 

2013 – 2014) 

Lugo 

Asociación de Persoas Xordas de Lugo (2011 – 2013 – 2014) 

Pontevedra 

Centro Cultural Artístico e Recreativo de Valadares (2011 – 2013 – 2014)  

Asociación para a Protección dos Anciáns de Lalín e a súa Comarca (2012 – 2013 – 

2014) 

Asociación Comarcal de Educación Especial Santísimo Cristo del Amor, ACEESCA 

(2012 – 2013 – 2014) 

Entidades de acción voluntaria que recibiron a concesión 2 anos 

A Coruña 

Asociación Alcer Coruña-Para a Loita Contra As Enfermidades do Ril (2011 – 2014) 

Asociación Viraventos (2011 – 2013) 

Asociación de Dano Cerebral de Compostela-Sarela (2011 – 2012) 

Asociación Xuvenil Cultural Deportiva e de Promoción de Saúde Integr@Dos (2011 – 

2014) 

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, Adisbimur (2011 – 2014) 

Asociación Raíña Lupa (2011 – 2012) 

Asociación de Veciños Campo da Rula de Sendelle (2011 – 2013) 

Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down, Down Galicia (2013 – 

2014) 

Asociación Itinera de Voluntarios en Saúde Mental (2013 – 2014) 

Federación Scouts de Galicia (2013 – 2014) 

Acción Familiar Ferrol (2013 – 2014) 

Club Basquet Coruña (2013 – 2014) 
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Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (Acopros) (2013 – 2014) 

FEAFES Galicia, Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de 

Galicia (2013 – 2014) 

Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista (Tea) da Provincia da 

Coruña (Aspanaes) (2013 – 2014) 

Asociación integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra 

de Soneira e Fisterra (2013 – 2014) 

Asociación Ámbar das Persoas con Diversidade Funcional (2013 – 2014) 

Asociación Protectora de Animais Gatocan (2013 – 2014) 

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol (2013 – 2014) 

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia (2013 – 2014) 

Fundación Eduardo Pondal (2013 – 2014) 

Lugo 

Asociación Aliad-Ultreia (2013 – 2014) 

Asociación Raiolas-Lugo (2013 – 2014) 

Asociación Xuvenil e Cultural Ateibo (2013 – 2014) 

Ourense 

Asociación Autismo Ourense (2013 – 2014) 

Asociación Sustinea (2013 – 2014) 

Pontevedra 

Asociación Acción Solidaria de Galicia – Asdegal (2011 – 2014) 

Asociación Solidaria de Galicia (2012 – 2014) 

Asociación Xuvenil Xentenova (2012 – 2014) 

Federación de Asociacións de Minusválidos Físicos da Provincia de Pontevedra. 

FAMFIP (COGAMI-Pontevedra) (2013 – 2014) 

Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (FGCMF) (2013 – 2014) 

Asociación Cultural e Xuvenil A Eira (2013 – 2014) 

Apamp, Asociación de Padres de Minusválidos da Provincia de Pontevedra (2013 – 

2014) 

Down Pontevedra Xuntos, Asociación Síndrome de Down (2013 – 2014) 

Down Vigo, Asociación para a Síndrome de Down (2013 – 2014) 

Entidades de acción voluntaria que recibiron a concesión 1 ano 

A Coruña 

Fundación Ronsel (2011) 

Fundación Pro Saúde Mental A Creba (2011) 

Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia-Aspronaga (2011) 

Fundación Formación e Xestión Galega (2011) 

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade-Cogami (2011) 

Asociación de Mulleres Rurais Anduriña de Boimorto (2011) 

Agrupación Folklórica Santiaguiños (2011) 

ONGD Mestura (2012) 

Asociación Síndrome de Down Teima (Down Ferrol) (2013) 

Asociación Médicos del Mundo-Galicia (2013) 

Asociación de Nenos e Persoas con Discapacidade das Mariñas Coruñesas (Dismacor) 

(2013) 

Asociación Galega de Hemofilia (Agadhemo) (2013) 

Fundación Down Compostela (2013) 

Asociación Dignidad Ferrol (2013) 

Asociación Andaina pro Saúde Mental (2013) 

Asociación de Produtores de Madeira das Somozas, Promaso (2014) 

Asociación Centro Xuvenil Abeiro (2014) 

Asociación de Pais de Persoas con Minusvalía Psíquica (Aspas) 

Asociación de Familiares e Usuarios do Centro Residencial de Boimorto (2014) 

Asociación Liga Reumatolóxica Galega: Loita contra o Reumatismo Ligare (2014) 

Asociación Ecos do Sur 

Fundación Nacional Fundaspe (Delegación Territorial de Galicia) 
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Asociación Dignidad Galicia (2014) 

Lugo 

Asociación de Familias de Persoas con Diversidade Funcional Intelectual de Vilalba, 

Asfadivi (2014) 

Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple, Alucem (2014) 

Asociación Auxilia – Lugo (2014) 

Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais – Alume (2014) 

Ourense 

Asociación Amigos da Terra Galicia Xuventude (2011) 

Asociación para a Prevención da Exclusión Social, APES (2012) 

Asociación Aixiña (2013) 

Asociación Down Ourense (2013) 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)/Xunta Provincial de Ourense (2013) 

Comité Cidadán Anti-Sida de Ourense (2013) 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Toén (2013) 

Fundación Hospital Asilo de Nuestra Señora de Los Ángeles (2014) 

Asociación Orensana de Ayuda al Toxicómano, Atox (2014) 

Asociación do Centro de Desenvolvemento Rural O Viso (2014) 

Pontevedra 

Fundación Secretariado General Gitano (2011) 

Asociación Lar Pro Salud Mental (2011) 

Asociación Cultural Os Castros (2012) 

Fundación Aldaba (2013) 

Asociación de Discapacitados do Condado e Paradanta (2013) 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia 

(Afaga) (2013) 

Asociación Cultural O Castro (2013) 

Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) (2013) 

Asociación Xaruma (2014) 

Agrupación Municipal de Voluntarios protección Civil de Vila de Cruces (2014) 

Asociación Xuvenil Abertal (2014) 

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos (2014) 

Concellos
1
 que recibiron a concesión 4 anos 

A Coruña Lugo Ourense 

Porto do Son Sarria Carballiño 

Ponteceso Viveiro Piñor 

Boqueixón  Cenlle 

Padrón  Verín 

Concellos que recibiron a concesión 3 anos 

A Coruña Lugo 

Vedra (2011 – 2012 – 2013) Quiroga (2012 –  2013 – 2014) 

Lousame (2012 – 2013 – 2014) Rábade (2012 – 2013 – 2014) 

Boimorto (2012 – 2013 – 2014)  

Rois (2012 – 2013 – 2014)  

Curtis (2012 – 2013 – 2014)  

Ourense Pontevedra 

Manzaneda (2011 – 2012 – 2013) Cambados (2011 – 2012 – 2013) 

Gudiña (2011 – 2012 – 2013)  Ponteareas (2012 – 2013 – 2014) 

Ourense
2
 (2012 – 2013 – 2014) Vila de Cruces (2012 - 2013 - 2014) 

Ribadavia (2012 – 2013 – 2014) Valga (2012 – 2013 – 2014) 

Castrelo de Miño (2012 – 2013 – 

2014) 

Porriño (2012 – 2013 – 2014) 

                                                           
1 Concellos e mancomunidades de municipios (denominación 2011-2012) / entidades locais (denominación 2013-

2014). 
2 No ano 2014 preséntase como “Mancomunidade Voluntaria de Municipios da Comarca de Ourense”. 
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Sandiás (2012 – 2013  –  2014) Barro (2012 – 2013 – 2014) 

A Veiga (2012 – 2013 – 2014)  

Concellos que recibiron a concesión 2 anos 

A Coruña Lugo 

Vimianzo (2012 – 2013) Pedrafita do Cebreiro (2012 – 

2013) 

Pino (2013 – 2014) Lourenzá (2013 – 2014) 

Coirós (2013 – 2014) Concello de Xove (2013 – 2014) 

Val do Dubra (2013 – 2014)  

Mesía (2013 – 2014)  

Vilasantar (2013-2014)  

Ourense Pontevedra 

Rairiz de Veiga (2011 – 2014) Tomiño (2012 – 2014) 

Mancomunidade Intermunicipal  

Voluntaria de Concellos do Ribeiro (2011 

– 2012) 

Salceda de Caselas (2012 – 2013) 

Xunqueira de Ambía (2011 – 2012) Cangas (2013 – 2014) 

 Pontecesures (2013 – 2014) 

Concellos que recibiron a concesión 1 ano 

A Coruña Lugo 

Ribeira (2011) Mondoñedo (2012) 

Pontes de García Rodríguez (2011) Guitiriz (2012) 

Muxía (2012) Vicedo (2013) 

Toques (2013) Palas de Rei (2014) 

Aranga (2014) Vilalba (2014) 

Dodro (2014) 

Miño (2014) 

Negreira (2014) 

Melide (2014) 

Baña (2014) 

Ames (2014) 

Ourense Pontevedra 

Barbadás (2012) Sarreaus (2011) 

Pereiro de Aguiar (2014) Vigo (2011) 

Amoeiro (2014) Tui (2013) 

Muíños (2014) Arbo (2014) 

A Pobra de Trives (2014) O Grove (2014) 

 Cuntis (2014) 
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Anexo 19  

    

 

 

DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS NO PROGRAMA GALEUROPA 

 

 

Valor máximo (5): Moito 

 Aptitudes para os idiomas 

 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións 

 Habilidades interpersoais 

 Recoñecemento da diversidade e da multiculturalidade  

 Habilidade para traballar nun contexto internacional 

 Coñecementos de culturas e costumes de outros países 

 Aptitudes comunicativas 

 Capacidade para asumir responsabilidades 

 

 

Valor (4): Bastante 

 Capacidade de planificación, coordinación e organización 

 Coñecementos xerais básicos 

 Capacidade para a utilización das TIC 

 Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información 

provinte de fontes diversas) 

 Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos expertos  

 Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica  

 Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos 

 Capacidade de adaptación 

 Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma 

 Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor 

 Capacidade de negociación de forma eficaz 

 

Valor (3): Indiferente 

 Capacidade de análise e síntese 

 Capacidade de crítica e autocrítica 

 Capacidade de traballo en equipo 

 Compromiso ético 

 Habilidades de investigación 

 Capacidade para xerar novas ideas (creatividade) 

 Capacidade para deseñar e xestionar proxectos 

 Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional 

 Capacidade para tolerar a frustración 

 

Valor (2): Pouco 

 Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros) 

 Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes 

 Aptitudes para o traballo en rede 

 

Valor (1): Nada 

- 
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DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS NO PROGRAMA INICIATIVA XOVE 

 

 

Valor máximo (5): Moito 

 Capacidade de planificación, coordinación e organización 

 Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións 

 Capacidade de traballo en equipo 

 Habilidades interpersoais 

 Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica 

 Capacidade para xerar novas ideas (creatividade) 

 Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros) 

 Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma 

 Capacidade para deseñar e xestionar proxectos 

 Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor 

 Capacidade de negociación de forma eficaz 

 Capacidade para asumir responsabilidades 

 

 

Valor (4): Bastante 

 Capacidade de crítica e autocrítica 

 Capacidade de adaptación 

 Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou informes 

 Capacidade de negociación de forma eficaz 

 Aptitudes para o traballo en rede 

 

Valor (3): Indiferente 

 Coñecementos xerais básicos 

 Capacidade para a utilización das TIC 

 Habilidade para traballar nun contexto internacional 

 Habilidades de investigación 

 Capacidade para adquirir con rapidez novos coñecementos 

 

Valor (2): Pouco 

 Capacidade de análise e síntese 

 Aptitudes para os idiomas 

 Habilidades de xestión da información (buscar e analizar información 

provinte de fontes diversas) 

 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade 

 Compromiso ético 

 Capacidade para tolerar a frustración 

 

Valor (1): Nada 

 Coñecementos de culturas e costumes doutros países 

 Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional 
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DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS NO PROGRAMA VOLUNTARIADO XUVENIL 

 

 

Valor máximo (5): Moito 

 Capacidade de traballo en equipo 

 Habilidades interpersoais 

 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade 

 Compromiso ético 

 Capacidade de adaptación 

 Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética 

profesional 

 Capacidade para tolerar a frustración 

 Capacidade para presentar en público produtos, ideas ou 

informes 

 Aptitudes comunicativas 

 Aptitudes para o traballo en rede 

 Capacidade para asumir responsabilidades 

 

 

Valor (4): Bastante 

 Capacidade para a resolución de problemas e toma de decisións 

 Capacidade de crítica e autocrítica 

 Capacidade para comunicarse con expertos e en distintos 

contextos 

 Capacidade para adquirir novos coñecementos 

 Habilidade para aprender e traballar de forma autónoma 

 Capacidade de negociación de forma eficaz 

 

Valor (3): Indiferente 

 Capacidade de planificación, coordinación e organización 

 Capacidade para a utilización das TIC 

 Habilidades de xestión da información (buscar e analizar 

información provinte de fontes diversas) 

 Capacidade para aplicar os coñecementos na práctica 

 Capacidade para xerar novas ideas (creatividade) 

 Capacidade de liderado (capacidade para mobilizar a outros) 

 Capacidade para deseñar e xestionar proxectos 

 Capacidade de iniciativa e espírito emprendedor 

 

Valor (2): Pouco 

 Capacidade de análise e síntese 

 Coñecementos xerais básicos 

 

Valor (1): Nada 

 Aptitudes para os idiomas 

 Habilidade para traballar nun contexto internacional 

 Habilidades de investigación 

 Coñecementos de culturas e costumes doutros países 
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Anexo 20  

    

 

Escala de Autoavaliación de Competencias por Programas e Idades 

  Galeuropa 
Iniciativa 

Xove 

Voluntariado 

Xuvenil 
Non participantes 

  N M DT N M DT N M DT N M DT 

1 Total 192 3,63 ,615 66 3,30 ,784 139 3,53 ,569 993 3,19 ,556 

 <=23 2 4,00 ,000 11 2,91 ,302 40 3,50 .679 918 3,17 .553 

 24-26 64 3,80 ,406 11 3,82   .405 46 3,54 .546 59 3,37 .554 

 >=27 126 3,56 ,688 44 3,27 .872 53 3,55 .503 16 3,31 .602 

2 Total 192 3,69 ,584 66 3,38 ,739 139 3,42 ,589 993 3,20 ,599 

 <=23 2 4,00 ,000 11 3,27 .786 40 3,30 .687 918 3,20 .605 

 24-26 64 3,78 ,453 11 3,64 .505 46 3,22 .554 59 3,24 .536 

 >=27 126 3,63 ,640 44 3,34 .776 53 3,45 .539 16 3,25 .447 

3 Total 192 3,16 ,652 66 3,26 ,829 139 3,12 ,626 993 2,92 ,660 

 <=23 2 3,50 ,707 11 3,09 .707 40 3,15 .700 918 2,92 .625 

 24-26 64 3,20 ,647 11 3,64 .674 46 3,35 .526 59 3,08 .672 

 >=27 126 3,13 ,649 44 3,20 .878 53 3,00 .620 16 2,94 .772 

4 Total 192 3,42 ,591 66 3,27 ,755 139 3,34 ,584 993 3,20 ,624 

 <=23 2 3,00 ,000 11 2,91 .539 40 3,35 .662 918 3,21 .659 

 24-26 64 3,47 ,616 11 3,64 .674 46 3,15 .556 59 2,93 .651 

 >=27 126 3,41 ,583 44 3,27 .788 53 3,32 .581 16 3,19 .544 

5 Total 192 3,18 ,585 66 3,09 ,717 139 3,14 ,528 993 2,87 ,663 

 <=23 2 4,00 ,000 11 2,91 .539 40 3,08 .616 918 2,87 .653 

 24-26 64 3,23 ,496 11 3,36 .674 46 3,41 .541 59 3,17 .746. 

 >=27 126 3,14 ,616 44 3,07 .759 53 3,17 .427 16 2,88 .719 

6 Total 192 3,30 ,615 66 3,15 ,662 139 3,22 ,602 993 3,02 ,651 

 <=23 2 4,00 ,000 11 3,00 .632 40 3,08 .730 918 3,01 .669 

 24-26 64 3,33 ,565 11 3,36 .674 46 3,37 .572 59 3,31 .620 

 >=27 126 3,25 ,640 44 3,14 .668 53 3,17 .509 16 2,88 .619 

7 Total 192 3,39 ,637 66 3,21 ,691 139 3,32 ,626 993 3,15 ,662 

 <=23 2 3,00 ,000 11 2,91 .701 40 3,33 .694 918 3,13 .725 

 24-26 64 3,55 ,532 11 3,55 .688 46 3,09 .694 59 2,81 .500 
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 >=27 126 3,32 ,667 44 3,20 .688 53 3,26 .625 16 3,13 .806 

8 Total 192 3,08 ,678 66 2,91 ,717 139 2,94 ,683 993 2,77 ,724 

 <=23 2 3,00 ,000 11 2,55 .688 40 2,88 .723 918 2,76 .620 

 24-26 64 3,11 ,669 11 3,27 .786 46 3,46 .585 59 3,22 .706 

 >=27 126 3,07 ,683 44 2,91 .676 53 2,85 .632 16 2,69 .793 

9 Total 192 3,49 ,714 66 3,15 ,808 139 3,38 ,619 993 3,22 ,621 

 <=23 2 4,00 ,000 11 2,91 .701 40 3,40 .672 918 3,22 .750 

 24-26 64 3,67 ,565 11 3,91 .302 46 3,22 .786 59 3,05 .618 

 >=27 126 3,40 ,760 44 3,02 .821 53 3,30 .607 16 3,44 .629 

10 Total 192 3,10 ,702 66 3,17 ,776 139 3,03 ,742 993 2,84 ,756 

 <=23 2 3,00 ,000 11 3,18 .751 40 2,82 .781 918 2,82 .850 

 24-26 64 3,17 ,579 11 3,36 .809 46 2,63 .799 59 2,42 .818 

 >=27 126 3,08 ,755 44 3,11 .784 53 3,02 .635 16 3,00 .730 

11 Total 192 3,45 ,691 66 2,86 ,821 139 2,65 ,815 993 2,80 ,860 

 <=23 2 3,50 ,707 11 3,27 .647 40 2,75 .840 918 2,84 .689 

 24-26 64 3,50 ,690 11 3,36 .809 46 3,28 .502 59 3,15 .914 

 >=27 126 3,42 ,697 44 2,64 .780 53 2,58 .819 16 2,19 .834 

12 Total 192 3,38 ,643 66 3,11 ,767 139 3,24 ,536 993 3,10 ,683 

 <=23 2 3,50 ,707 11 2,82 .751 40 3,30 .608 918 3,09 .553 

 24-26 64 3,41 ,610 11 3,64 .674 46 3,48 .547 59 3,10 .611 

 >=27 126 3,37 ,665 44 3,05 .746 53 3,17 .509 16 3,19 .655 

13 Total 192 3,28 ,625 66 3,26 ,708 139 3,18 ,528 993 3,04 ,548 

 <=23 2 3,50 ,707 11 3, 00 .632 40 3,18 .636 918 3,04 .503 

 24-26 64 3,30 ,549 11 3,73 .467 46 3,26 .491 59 3,05 .480 

 >=27 126 3,23 ,659 44 3,20 .734 53 3,11 .467 16 3,00 .632 

14 Total 192 3,26 ,609 66 3,24 ,703 139 3,22 ,507 993 3,06 ,503 

 <=23 2 4,00 ,000 11 3,09 .707 40 3,15 .533 918 3,06 .598 

 24-26 64 3,27 ,479 11 3,64 .505 46 3,20 .500 59 3,12 .506 

 >=27 126 3,25 ,656 44 3,18 .724 53 3,28 .495 16 3,19 .544 

15 Total 192 3,42 ,608 66 3,17 ,756 139 3,25 ,553 993 3,15 ,594 

 <=23 2 3,50 ,707 11 2.82 .603 40 3,22 .660 918 3,15 .861 

 24-26 64 3,45 ,532 11 3,36 .809 46 3,26 .491 59 2,92 .590 

 >=27 126 3,40 ,646 44 3,20 .765 53 3,26 .524 16 2,75 .403 

16 Total 192 3,17 ,732 66 2,97 ,764 139 3,09 ,766 993 2,74 ,857 

 <=23 2 3,00 ,000 11 2,91 .539 40 2,83 1.010 918 2,72 .736 

284



 
 

 24-26 64 3,30 ,706 11 3,36 .674 46 3,17 .643 59 2,98 .836 

 >=27 126 3,12 ,744 44 2,91 .802 53 3,21 .600 16 2,81 .577 

17 Total 192 3,55 ,619 66 3,06 ,742 139 2,92 ,733 993 2,99 ,735 

 <=23 2 4,00 ,000 11 3,00 .894 40 3,05 .749 918 3,00 .738 

 24-26 64 3,66 ,570 11 3,55 .688 46 2,93 .742 59 3,08 .737 

 >=27 126 3,50 ,642 44 2,98 .762 53 2,81 .709 16 3,38 .750 

18 Total 192 3,53 ,645 66 3,30 ,784 139 3,45 ,628 993 3,10 ,743 

 <=23 2 3,50 ,707 11 3,00 1.000 40 3,40 .778 918 3,10 .756 

 24-26 64 3,64 ,545 11 3,45 .688 46 3,48 .547 59 3,29 .857 

 >=27 126 3,47 ,689 44 3,34 .776 53 3,45 .574 16 3,13 .619 

19 Total 192 3,42 ,710 66 3,33 ,771 139 3,42 ,636 993 3,09 ,759 

 <=23 2 4,00 ,000 11 3,00 .632 40 3,38 .705 918 3,07 .700 

 24-26 64 3,56 ,531 11 3,45 .820 46 3,48 .658 59 3,03 .696 

 >=27 126 3,35 ,773 44 3,39 .689 53 3,40 .566 16 3,06 .957 

20 Total 192 3,07 ,709 66 3,30 ,784 139 3,16 ,662 993 2,88 ,697 

 <=23 2 3,00 ,000 11 2,91 .539 40 3.13 .723 918 2,87 .756 

 24-26 64 3,19 ,657 11 3,55 .688 46 3,30 .553 59 3,03 .642 

 >=27 126 3,02 ,721 44 3,32 .829 53 3,06 .691 16 3,06 .680 
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