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A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, da Consellería de 
Traballo e Benestar, pon a disposición da mocidade galega os ca-
dernos informativos Abracaxove. Neles recóllense, dunha maneira 
sinxela e condensada, as moitas medidas que a Xunta de Galicia e 
outras administracións e entidades galegas están a executar a prol 
da mocidade. Trátase de informarvos sobre unha serie de accións e 
recursos en distintos ámbitos, como a educación, o emprego, a vi-
venda, a creatividade, o lecer, a movilidade…, de xeito que saibades 
os medios que existen, quen os xestiona e onde vos podedes dirixir 
en cada momento.

1 Non te enredes

2 Educaxove 

3 Emprégate

4 Mocidade Creativa

5 Vivenda Xove

6 Ti escolles

7 Xuventudésaúde

8 O teu tempo, o noso tempo

9 Xuventude en movemento

10 En clave de...

Ti escolles proporciónache información sobre distintas alternativas de 
ocio de calidade, moitas cun claro compoñente de educación non 
formal.  





ACTIVIDADES  
DE VERÁN
Actividades para maiores de 18 anos 
acción dVerán’11

Programa de lecer e tempo libre 
para mozos e mozas de 18 e 35 
anos, no que se ofertan activida-
des de multiaventura, deportivas, 
de achegamento ao medio natural 
e, en xeral, de ocio cun compo-
ñente educativo. Estas actividades 

contan cunha media anual de, aproximadamente, 
470 participantes.

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html

Campamentos de verán
A través da programación de 
campamentos de verán, ofrécese 
a posibilidade de que mozos e 
mozas de 9 a 17 anos participen 
en actividades de carácter lúdico, 
cultural, deportivo e formativo cun 
claro compoñente de educación 

non formal, ademais de ofrecer a posibilidade de 
coñecer outros territorios de xeografía nacional 
a través do programa de intercambios con outras 
comunidade autónomas.

Conta cunha participación anual de arredor de 
6.000 persoas

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html

Campos de traballo 
Programa de actividades rela-
cionadas co voluntariado e o 
tempo libre co fin de favorecer 
a convivencia e a participación, 
a tolerancia e a solidariedade 
entre a mocidade. Anualmente 
participan arredor de 400 per-

soas nos campos de traballo

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html



Acción dVerán.  
Oferta concertada 
Co obxecto de facilitar á mocidade o acceso a 
instalacións xuvenís para o desenvolvemento de 
programas de lecer e tempo libre, este programa 
permite o uso dos campamentos e albergues xuve-
nís da Consellería de Traballo e Benestar durante a 
tempada estival por parte de asociacións xuvenís, 
entidades prestadoras de servizos  á xuventude, 
escolas de tempo libre, Consello da Xuventude 
de Galicia, corporacións locais e outras entidades 
públicas ou privadas que realicen actividades rela-
cionadas coa xuventude. Anualmente benefícianse 
aproximadamente 1750 persoas desta actividade

http://xuventude.xunta.es/oferta-concertada.html

Xornadas informativas  
en campamentos-campañas  
de recollida selectiva en praias 

Xornadas lúdico-informativas 
en campamentos xuvenís 
de verán, coa instalación de 
colectores separadores de 
residuos para fomentar o 
respecto ao medio

http://www.cmati.xunta.es

Campamentos de verán  
(quendas de integración)

Programa estival no que se 
fomentan os hábitos de vida 
saudables e actividades de 
solidariedade, convivencia 
e participación, así como a 
integración de persoas con 
necesidades especiais. Ofér-

tanse anualmente 77 prazas de integración en toda 
a campaña de verán.

http://benestar.xunta.es/



Campamentos de verán  
para persoas con discapacidade 
(quendas específicas)

Actividades de carácter cultu-
ral, ambiental, deportivas e 
de tempo libre coa finalidade 
de fomentar hábitos de vida 
saudables e actitudes de 
solidariedade, convivencia, 

participación, igualdade de xénero...

http://benestar.xunta.es/

ACTIVIDADES ANUAIS
Estadías en residencias  
de tempo libre
Estadías nas residencias de tempo libre de Panxón 
e O Carballiño para favorecer a comunicación e a 
participación persoal e sociofamiliar. A media de 
pernoitas anuais nas ditas residencias ronda as 
2370.

http://benestar.xunta.es/

Actividades de formación,  
ocio e deportivo-terapéuticas  
dirixidas ás persoas con  
discapacidade 

Actividades formativas, lúdicas, de-
portivas e terapéuticas para persoas 
con discapacidade para fomentar a 
súa socialización e mellora da súa 
calidade de vida. Anualmente par-
ticipan máis de 4500 persoas neste 

tipo de actividades.

http://benestar.xunta.es/

Termalismo social para persoas con 
discapacidade (quendas específicas)

Estadías de cuatro días en insta-
lacións termais, acompañadas de 
actividades de carácter cultural, 
ambiental, deportivas e de tempo 
libre, para fomentar hábitos de vida 

saudables, actitudes de solidariedade, convivencia 
e participación.

http://benestar.xunta.es/



Noites saudables para a mocidade 
Programa de actividade de fin de 
semana nos balnearios galegos 
para promover o termalismo e 
ocio entre a xente máis nova. 

Conta con arredor de 500 participantes anualmente.

http://xuventude.xunta.es/201102112210/pro-
grama-noites-saudables-para-a-mocidade.html

Plan de formación continua para 
monitores/as e directores/as  
de tempo libre

Formación na área de tempo 
libre para a actualización e es-
pecialización dos/as monitores/
as e directores/as, contribuíndo 
a unha maior profesionalidade. A 

participación ronda os 1007 mozos e mozas ao ano.

http://www.xuventude.net

ACTIVIDADES  
DE DIVERSIDADE  
AMBIENTAL,  
ETNOGRÁFICA,  
CULTURAL  
E PATRIMONIAL 
Programa Xuventur 

Programa de actividades de 
lecer e tempo libre levado a 
cabo en diferentes casas rurais 
para mozos e mozas entre 18 
e 35 anos, coa finalidade de 

lles facilitar ás persoas participantes o coñecemen-
to da xeografía e da cultura galegas, así como a 
participación en actividades de turismo activo. Son 
aproximadamente 1500 os mozos e mozas que 
participan anualmente. 

http://xuventude.xunta.es/xuventur-turismo-no-
rural-para-a-xuventude-galega.html

Programa Xuventur Neve 
Para mozos e mozas entre 18 e 
35 anos que queiran gozar da 
neve, existen diferentes alter-
nativas de participación entre 
os meses de xaneiro e marzo 

como son: fins de semana de esquí e raquetas en 
Leitariegos  (León), ou semanas de esquí en Vall-
nord (Andorra) e Candanchú  (Jaca-Huesca)

http://xuventude.xunta.es/xuventur-neve.html



Invernízate con nós
Programa de actividades de 
lecer e tempo libre no medio 
natural que se levan  a cabo no 
albergue xuvenil de Ganda-

río (Bergondo-A Coruña) durante a tempada de 
outono e inverno. Entre as actividades nas que se 
poderá participar, destacan: recoñecemento de 
estrelas, orientación nocturna, BTT, tiro con arco, 
corda tirolesa, iniciación ao rapell, orientación, 
xogos tradicionais, dinámica de grupos, rutas de 
sendeirismo, obradoiro de recoñecemento fotográ-
fico da paisaxe, obradoiro de construcións...

Roteiros para a xuventude 
Programa ambiental de saídas de fin 
de semana que inclúe itinerarios da 
cultura mariñeira, rutas de sendeiris-
mo de dificultade media, actividades 
náuticas e de multiaventura e de 
interpretación do noso patrimonio 

natural, arqueolóxico e etnográfico. Participan 
anualmente arredor de 1000 mozos e mozas.

http://xuventude.xunta.es/uploads/Roteiros_
para_a_xuventude.pdf

Mergullarse nas illas atlánticas
Programa didáctico, con visitas 
feitas por especialistas en for-
mación ambiental con experien-

cia probada en grupos educativos sensibles, tales 
como adolescentes, mocidade e persoas con disca-
pacidade funcional. Son máis de 2000 os mozos e 
mozas participantes anualmente en dinámicas de 
educación ambiental e visitas ás illas.

www.parquenacionalillasatlanticas.com

Rutas nas illas
Programa de sensibilización ambien-
tal axeitado ás rutas existentes no 
parque, a través dunha experiencia 
interpretativa de primeira man. 
Durante o 2010 concertaronse 3913 

visitas de mozos e mozas.

www.parquenacionalillasatlanticas.com



Integrándonos na illas 
Programa de sensibilización ambiental e 
integración de colectivos con discapa-
cidade funcional en colaboración con 
Solidarios Anónimos. Son máis de 300 
as visitas anuais.

www.parquenacionalillasatlanticas.com

Coñece as Illas Atlánticas 
Charlas informativas acerca do parque nacional, 
a través de dinámicas de ecosistemas, proxección 
dun vídeo sobre fondos mariños, dinámicas de 
impacto e concurso. Anualmente participan arredor 
de 1500 mozos e mozas nestas charlas.

www.parquenacionalillasatlanticas.com

Actividades solicitadas  
ao Parque Nacional

Actividades concertadas con grupos 
organizados a través do formulario 
de solicitude correspondente para 
realizar rutas guiadas, charlas... 
Anualmente son aproximadamente 

1200 os mozos e mozas que  solicitan algún tipo de 
actividades a realizar no Parque Nacional.

www.parquenacionalillasatlanticas.com



Apoio a actividades especiais  
no Parque Nacional Illas Atlánticas

Actividades concertadas por grupos 
organizados a través de solicitudes 
e programas presentados polos 
concellos ou congresos especializa-
dos. Aproximadamente son 1600 
os mozos e mozas que participan 

anualmente neste tipo de actividades.

www.parquenacionalillasatlanticas.com

Programa de actividades  
de campamentos e campos  
de traballo da Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado para a 
mocidade residente no exterior e 
descendentes de galegos/as

Financiamento dos despra-
zamentos, aloxamentos  e 
manutencións da mocidade 
descendente de galegos/as 

que quere participar nos campamentos e campos 
de traballo para desenvolver as actividades de 
animación e tempo libre que ofertan a Dirección 
Xeral de Xuventude e Voluntariado, a través de 
programas de convivencia, educación ambiental, 
recuperación do patrimonio cultural e arquitectóni-
co,... De media benefícianse ao redor de 360 mozos 
e mozas deste tipo de axudas.

www.galiciaaberta.com/es

xuventude.net

Novas emocións,  
novos espectadores

Programación cinematográ-
fica que propicia un descu-
brimento do cine como arte 
e cultura, ademais de faci-

litar un achegamento reflexivo e sensible a algúns 
dos elementos específicos da arte cinematográfica. 
A participación media neste tipo de actividade 
ascende a 340 mozos e mozas

http://www.cgai.org/



 Iniciativa xove 
Novo modelo de participación 
xuvenil a través dunha liña de 
axudas destinadas a financiar as 
iniciativas xuvenís programadas 
por asociacións xuvenís, enti-
dades prestadoras de servizos á 

xuventude e, como medio facilitador da partici-
pación, de grupos informais para que todos eles 
poidan materializar as súas ideas ou proxectos, e 
permitindo que a mocidade sexa a verdadeira artí-
fice da posta en marcha das diferentes actividades. 
Destas axudas benefícianse 165 entidades 

http://www.xuventudeconiniciativa.com/

Escola Galega de Tempo Libre 
Escola oficial da Comunidade 
Autónoma de Galicia encargada 
de deseñar e controlar a forma-

ción que se imparte nas escolas de tempo libre nos 
diferentes graos de formación, así como de realizar 
cursos e actividades de formación complementaria 
á das escolas, cunha expedición de aproximada-
mente 1000 títulos anuais.

http://xuventude.xunta.es/escolas-de-tempo-
libre.html



Asociacionismo 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado pon 
a disposición das asociacións xuvenís un servizo 
gratuíto de apoio e asesoramento a través do que 
resolver as dubidas e cuestións que se poidan 
formular á hora de xestionar unha asociación, 
ademais de poñer en marcha distintas accións que 
tratan de fomentar o asociacionismo e a participa-
ción xuvenil.

No censo de entidades xuvenís se inscríbense as 
entidades xuvenís e as prestadoras de servizos á 
xuventude, contando na actualidade con  1028 
asociacións xuvenís e 585 entidades prestadoras 
de servizos á xuventude inscritas.

http://xuventude.xunta.es/asociacionismo.html

Día Internacional da Xuventude 
Con motivo da conmemora-
ción do Día Internacional da 
Xuventude (12 de agos-
to) organízanse diversas 

actividades para a mocidade. No ano 2010 tiveron 
lugar distintas actuacións musicais nos munici-
pios galegos, que se acompañaban dun escenario 
móbil no que se expuxeron os produtos dirixidos á 
mocidade que ten a Xunta de Galicia. Este evento 
conta con unha media de participantes anuais de 
2000 persoas.



Foro de encontro  
de asociacionismo xuvenil

Co fin de potenciar as relacións 
entre os mozos e mozas e o tecido 
asociativo da mocidade galega 
e do norte de Portugal, realíza-
se anualmente un encontro no 
que se comparten experiencias, 
realidades, problemas e solucións 
comúns, debatendo sobre diversos 
temas de interese como asocia-

cionismo xuvenil, a cooperación transfronteiriza, 
iniciativas xuvenís, actividade emprendedora...
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