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EN CLAVE DE...

EN CLAVE DE...





A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, da Consellería de 
Traballo e Benestar, pon á 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 mobilidade..., de xeito que saibades 
os medios que existen, quen os xestiona e onde vos podedes dirixir 
en cada momento.

1 Non 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...

En clave de.... ofréceche información sobre actuacións transversais e 
de diversa tipoloxía que te acompañan no día a día, como son o 
fomento da igualdade de xénero, a promoción do uso da lingua ga-
lega, o fomento do consumo responsable ou a sustentabilidade.





XÉNERO
Dinamización do compromiso coa 
igualdade entre mulleres e homes

Liñas de axudas 
da Secretaría 
Xeral de Igualda-
de, dirixidas aos 

concellos, para mellorar a percepción social sobre 
a igualdade e as condicións sociais e culturais das 
mulleres galegas, así como para fomentar medidas 
de prevención e tratamento da violencia sobre as 
mulleres e a formación en igualdade na poboación 
infantil e xuvenil. Participan nesta liña de axuda 
unhas 400 persoas pertencentes a varios concellos 
galegos.

http://igualdade.xunta.es

Programa de información  
e asesoramento ás mulleres
Os CIM (centros de información á muller) son pun-
tos de información situados nos concellos galegos 
que atenden a máis de 40.000 mulleres ao ano. 
Estes recursos funcionan como centros neurálxicos 
das políticas de igualdade dos concellos, elaboran-
do e implantando plans de igualdade nos respec-
tivos municipios, fomentando a participación das 
mulleres en todos os aspectos da vida municipal e 
sendo unha ponte entre as políticas autonómicas e 
as mulleres do territorio.

http://igualdade.xunta.es

XII Foro Galego Educando  
na Igualdade: por Outra Mirada.  
O papel social do ensino e os medios 
de comunicación fronte á violencia 
de xénero

Na súa décimo segunda edición, o 
Foro Galego educando na igualdade, 
centrado na formación do profeso-
rado, contou con 350 asistentes que 
puideron participar nas reflexións 
sobre o papel do ensino e dos medios 
de comunicación fronte á violencia de 

xénero, fomentando así a sensibilización e toma de 
conciencia da comunidade escolar.

http://igualdade.xunta.es



XI Xornada Galega de Nais e Pais: 
Educando en Igualdade

Evento anual que responde á 
necesidade de fomentar a partici-
pación en igualdade, promovendo 
a comunicación e o diálogo entre 
as persoas responsables dos/as 
nenos/as (familias, profesorado, 
ANPA e asociacións de mulleres) e 
a reflexión sobre os estereotipos 
de xénero nos que se sustentan 

decisións e expectativas de futuro para as novas 
xeracións, co fin de acadar unha educación en 
igualdade. Na súa décimo primeira edición contou 
con 235 participantes.

http://igualdade.xunta.es

LINGUAS
Accións de potenciación do uso da 
lingua galega entre a mocidade, 
como garantía de cohesión social e 
de integración de xente nova

Promoción do uso do galego 
como lingua de relación da 
mocidade mediante diversas 
actividades formativas e 

lúdicas, a través dos equipos de dinamización da 
lingua galega dos centros educativos de Galicia. 
Durante o pasado ano, participaron 88.016 persoas 
en varios eventos: obradoiros, concertos, xincanas, 
representacións teatrais, actividades virtuais e 
cursos de formación de diversa índole.

http://www.xunta.es/linguagalega/

Accións de fomento e reforzo  
da competencia en lingua galega 
dirixidas á mocidade, así como  
actitudes favorables ao seu uso
Programación dunha formación específica e deseño 
de módulos de sensibilización e competencia 
lingüística en galego que se desenvolve a través 
de cursos presenciais e en liña de aprendizaxe da 
lingua galega, que preparan para obter a acre-
ditación do certificado de lingua galega (Celga), 
nos distintos niveis, e cursos de verán de lingua e 
cultura para estranxeiros/as, a través do Sistema 
Galego de Universidades. Estes cursos adoitan 
contar, aproximadamente, con 1000 participantes 
ao ano.

http://www.xunta.es/linguagalega/



Accións de dinamización do uso 
da lingua galega entre a mocidade, 
favorecendo os espazos de lecer en 
galego

Programa co que a Secretaría 
Xeral de Política Lingüística busca 
promover o uso do galego entre 
os rapaces e as rapazas de 3 a 18 
anos. As propostas son do máis 

variado e van da música pop ao cómic, a maxia e a 
radio, incluíndo tamén actividades coma obradoi-
ros, concertos, concursos, xincanas, representacións 
teatrais e actividades virtuais. Este programa 
beneficia a 15.000 persoas anualmente.

http://www.xunta.es/linguagalega/

Apoio á creación de produtos  
e recursos en galego de interese  
para a mocidadee

Promoción de produtos e 
soportes dirixidos á mocidade 
en ámbitos como as novas 
tecnoloxías, a música, o cine e 

o deporte. Durante o pasado ano houbo 134.000 
persoas beneficiarias destas actividades, que se 
centraron na realización dunha exposición de 
secundaria e unha guía didáctica sobre as letras 
galegas; na edición de publicacións e recursos no 
marco do programa Bocaberta e na edición e divul-
gación da revista Galimatías e de diversos libros e 
webs de interese para a xuventude.

http://www.xunta.es/linguagalega/

Programa Cuale
Desenvolvemento de cursos para a formación com-
plementaria en linguas estranxeiras, nos institutos 
de educación secundaria e nos centros integrados 
de formación profesional autorizados para ofertar 
unha ou máis modalidades do programa, co obxec-
to de fomentar o plurilingüismo. Son aproximada-
mente 2500 persoas as participantes anuais desta 
medida.

http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_linguas/



Plan de seccións bilingües
Programa para 
impulsar a forma-
ción do alumnado no 

coñecemento de idiomas estranxeiros. Máis de 100 
centros públicos de ensino non universitario incor-
poran de maneira parcial a lingua estranxeira como 
vehículo de comunicación nunha área, materia ou 
módulo.

http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_linguas/

Centros plurilingües 
Co obxecto de mellorar o ensino de idiomas, 52 
centros públicos de ensino non universitario im-
parten nunha lingua estranxeira áreas ou materias 
non lingüísticas, cunha carga horaria total dun 
terzo do horario lectivo do grupo. 

http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_linguas/



CONSUMO  
E SUSTENTABILIDADE
Premios aos proxectos de educación 
para o consumo na escola  
desenvolvidos no marco da rede  
de educación no consumidor
Premios ás mellores memorias dos proxectos de 
educación para o consumo responsable na escola 
desenvolvidas dentro do marco da Rede de Educa-
ción para o Consumo Responsable, coa finalidade 
de fomentar unha actitude crítica e potenciar a 
formación do alumnado galego nesta temática. 
No pasado ano foron 11 os centros educativos 
premiados.

http://www.edu.xunta.es/web/

Consumópolis
Consumópolis é un lugar 
con acceso a información e 
actividades sobre o consu-
mo responsable. É tamén 

un punto de encontro que favorece o intercambio 
de opinións e experiencias entre todos os que en-
tenden como fundamental a formación en materia 
de consumo. Neste marco, o pasado ano premiouse 
a 8 centros galegos en relación co consumo respon-
sable e a calidade de vida.

http://www.consumopolis.es/

Axenda 21 escolar de Galicia
A Axenda 21 Escolar é un programa da 
Xunta de Galicia pensado para facilitar 
a implicación dos centros educativos 
na educación para a sustentabilida-

de, revisando a práctica educativa do centro para 
formar as xeracións futuras. Conta anualmente con 
máis de 810 participantes.

http://cmati.xunta.es/portal/cidadan/lang/gl/
pid/24799

Proxecto Climántica
Proxecto de educación ambiental en rede dirixido a 

estudantes de primaria e secundaria, 
co obxectivo básico de intercambiar 
ideas e experiencias, xerar produ-
tos didácticos interdisciplinares, 
enriquecer o currículo de educación 

ambiental e abordar as principais problemáticas 
ambientais relacionándoas co cambio climático. 
Participan anualmente neste proxecto arredor de 
1000 persoas.

http://climantica.org/



Meteoescolas
Rede de estacións climáticas 
nos institutos e escolas de 
Galicia que lle permite ao 

alumnado aprender a utilizar os aparellos que se 
empregan para observar os fenómenos relaciona-
dos co clima, co obxecto de achegar a meteoroloxía 
aos mozos e mozas galegos. Dispoñen destas 
estacións 108 centros. 

www.meteogalicia.es

Exposición sobre meteoroloxía
xposición itinerante polos centros educati-
vos que facilita o coñecemento da meteo-
roloxía e do clima na nosa comunidade, na 
cal se explica a diferenza entre tempo e 
clima, os factores que determinan o tempo, 
as magnitudes e aparellos para medilo, a 

predición do tempo, as nubes, a lingua relacionada 
co tempo...

www.meteogalicia.es

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. 

http://www.cmati.xunta.es



COOPERATIVISMO
Cooperativízate

Campaña divulgativa da 
potencialidade do cooperati-
vismo como saída laboral para 
a xuventude. Difunde entre 

os/as estudantes de formación profesional, ocupa-
cional e bacharelado as vantaxes das cooperativas 
como modelo de negocio emprendedor. Cada ano 
fórmanse preto de 2000 alumnos/as a través de 
charlas e obradoiros e desenvolven os seus propios 
proxectos cooperativos.

http://cooperativizate.cooperativasdegalicia.com/
glg/noticias.php

Teleformación cooperativa
Cursos que achegan as novas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación ás cooperativas 
galegas e permiten adquirir a for-
mación adecuada sobre a propia 

fórmula empresarial cooperativa, as habilidades 
sociais ou o xeito de xestionar e dirixir estas enti-
dades. Son máis de 1500 persoas ao ano as que se 
benefician directamente deste recurso.

http://www.cooperativasdegalicia.com/

Premios Cooperativismo  
no Ensino

Os Premios do Cooperativis-
mo no Ensino fomentan a 
realización de actividades de 
divulgación e promoción do 

cooperativismo a través do debuxo, a pintura e/ou 
vídeo e de actividades cooperativizadas, dirixi-
das aos centros educativos de educación infantil, 
primaria e secundaria obrigatoria. Tamén existe a 
modalidade de proxectos empresariais cooperati-
vos, dirixida a centros de formación profesional. 
Durante o pasado ano foron 5347 as persoas parti-
cipantes nestes premios.

http://traballo.xunta.es/portada-cooperativismo-
e-economia-social



Escola de Prevención  
de Riscos Laborais

A escola permite a realización de 
actuacións en materia de pre-
vención de riscos laborais entre 
a poboación escolar, a través dun 
servizo de información e consulta, 
realización de obradoiros prácticos 

e actuacións de formación e promoción con apoio 
de material didáctico. A escola atende anualmente 
a máis de 1500 visitantes.

http://www.issga.es/

NOVAS TECNOLOXÍAS
Rede Cemit

Accións formativas 
gratuítas, presenciais 
e en liña relacionadas 

co mundo multimedia e audiovisual, así como a 
realización de diversos eventos a través de vídeo 
e/ou multiconferencias, que buscan achegarlle á 
cidadanía as novas tecnoloxías. Esta rede atende 
anualmente a 20.000 persoas. 

http://cemit.xunta.es/

Festival Internacional  
Mundos Dixitais

Evento anual no que se dan cita 
persoas expertas do mundo da 
animación, videoxogos e efectos 
especiais do cine para potenciar o 
campo da creación dixital, a través 

de catro grandes eixes: unha sección consagrada á 
arquitectura dixital; o Festival Internacional de Cur-
tas de Animación; as conferencias de animación, 
videoxogos e efectos especiais; e unha sección de 
recrutamento e formación. Este festival contou na 
súa anterior edición con 359 participantes.

http://www.mundosdigitales.org/espanol/proxi-
ma.html



Axudas ao sector audiovisual
Axudas para o fomento do sector audiovisual ache-
gándoo á cidadanía a través de diversas accións, 
entre as que inclúen bolsas de estudos, actividades 
de formación, organización de foros e xornadas e 
festivais de cine, creando espazos de colaboración 
internacionais... Estas axudas benefician a máis de 
5500 persoas ao ano.

http://medios.xunta.es/portada  

Proxecto Abalar 
Programa que integra as TIC na 
práctica educativa en Galicia como 
unha das áreas prioritarias de 
intervención da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, a través do 
apoio á formación do profesorado e á moderniza-
ción do ensino. Deste proxecto benefícianse 14.500 
persoas ao ano.

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/



Xuventude Galicia Net
Encontro anual no que a mocidade 
se achega ás novas tecnoloxías, 
con cursos de formación en 
materia de programación, deseño 

gráfico, multimedia, graffiti... O ISSGA aproveita 
para informar e prestar asesoramento en materia 
de seguridade e saúde laboral. A participación 
anual ascende a 5000 mozos e mozas. 

http://www.xuventudegalicia.net

Conéctate 
Fomento do uso responsable das 
novas tecnoloxías, facilitando o 
acceso libre a internet controlan-
do o uso que se fai, os contidos 

aos que se accede, as descargas, os arquivos.... 
Anualmente son 11.000 os mozos e mozas que se 
beneficiaron deste programa a través da participa-
ción en obradoiros, asesoramento e formación.

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