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◗	  

Espazo Xove 
de Betanzos

Curso: Animación de lecer e tempo 
libre

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  80

Número de edicións:   1

Número de prazas:  30

Contidos: 

◗	 Pedagoxía do lecer e tempo libre. 

◗	 Desenvolvemento de proxectos de lecer e tempo 
libre. 

◗	 Recursos de lecer e tempo libre. 

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Betanzos.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 2.º trimestre de 2013.

Curso: Inglés 

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Obxectivos: recoñecer información profesional e cotiá 
contida en todo tipo de discursos orais emitidos por 
calquera medio de comunicación en lingua estándar, e 
interpretar con precisión o contido da mensaxe.

Contidos:

◗	 Análise de mensaxes orais.

◗	 Interpretación de mensaxes escritas.

◗	 Produción de mensaxes orais.

◗	 Mantemento e seguimento do discurso oral.

◗	 Emisión de textos escritos.

◗	 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, 
condición, causa, finalidade e resultado.

◗	 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade.

◗	 Coherencia: textual.

Número de horas:  160

Número de prazas:   30

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Betanzos.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación na páxina de xuventude.net

Data prevista de realización: 2.º trimestre de 2013.

Curso: Desenvolvemento 
comunitario

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  80

Número de edicións:   1

Número de prazas:  30

Contidos:

◗	 Intervención comunitaria. 

◗	 Desenvolvemento de proxectos de intervención 
comunitaria.

◗	 Recursos no desenvolvemento comunitario.

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Betanzos.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 4.º trimestre de 2013.
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◗	  

Curso: Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística 

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que posúa o 
carné xove.

Número de horas:  26 

Número de prazas:  30

Obxectivo: este curso ten como obxectivo que os partici-
pantes acaden os coñecementos necesarios para elaboraren 
proxectos de animación sociocultural e turística.

Contidos:

Identificar as necesidades do sector produtivo e relacionalas 
cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; deseñar proxectos, 
incluíndo e desenvolvendo as fases que os compoñen; 
planificar a execución do proxecto, determinando o plan 
de intervención e a documentación asociada e definir os 
procedementos para o seguimento e o control na execución 
do proxecto, xustificando a selección de variables e os 
instrumentos empregados.

Modalidade: semipresencial.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso de información e orientación no 
ámbito formativo 

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de Información e 
Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos e mozas universitarios/
as do ámbito das ciencias sociais que posúan o carné xove.

Criterios: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito da 
información xuvenil, ou estén interesados/as neste campo 
sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, non formal e 
informal) en materia de xuventude..

Contidos: 

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación. 

◗	 Educación formal, non formal e informal. 

◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos formativos. 

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Betanzos.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Datas de realización: 4.º trimestre de 2013.

Seminario: Procedemento do 
recoñecemento de competencias de 
información xuvenil

Data prevista de realización: última semana de febreiro.
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Espazo Xove 
de Carballo

Curso: Animación cultural

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos 
interesada na temática e que posúa o carné xove.

Número de horas:  80 

Número de edicións:   1

Número de prazas:  25

Contidos: 

◗	 Pedagoxía da intervención cultural. 

◗	 Desenvolvemento de proxectos de animación 
cultural. 

◗	 Recursos de animación cultural. 

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: do 1 de febreiro ao 9 abril.

Data de exame (día e hora): 9 de abril ás 12.00 
horas.

Curso: Información xuvenil 
especializada na área de educación

Destinatarios/as: titulados universitarios ou 
estudantes universitarios do ámbito social (educación 
social, pedagoxía, psicoloxía, maxisterio, traballo social, 
socioloxía, psicopedagoxía) e técnicos superiores en 
animación sociocultural.

Número de horas:  30 

Número de edicións:   1

Número de prazas:  30

Contidos: 

◗	 Estrutura da información xuvenil xeral e 
especializada. 

◗	 A información xuvenil no ámbito educativo. 

◗	 Busca e síntese monográfica da información xuvenil. 

◗	 Estudos no ámbito da información xuvenil. 

◗	 A información xuvenil noutras comunidades 
autónomas.

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: do 13 de maio ao 31 maio.

Data de exame (día e hora): 31 de maio ás 12.00 
horas.

Curso: Animación de lecer e tempo 
libre

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos 
interesada na temática e que posúa o carné xove.

Número de horas:  80 

Número de edicións:   1

Número prazas:  25

Contidos: 

◗	 Pedagoxía do lecer e tempo libre. 

◗	 Desenvolvemento de proxectos de lecer e tempo 
libre. 

◗	 Recursos de lecer e tempo libre.

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: do 3 xuño ao 29 xullo.

Data de exame (día e hora): 29 xullo ás 12.00 
horas.
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Curso: Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos e que posúa o 
carné xove.

Número de horas:  26 

Número de prazas:  30

Obxectivo: este curso ten como obxectivo que os 
participantes acaden os coñecementos necesarios para 
elaboraren proxectos de animación sociocultural e turística.

Contidos:

Identificar as necesidades do sector produtivo e relacionalas 
cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; deseñar 
proxectos, incluíndo e desenvolvendo as fases que os 
compoñen; planificar a execución do proxecto, determinando 
o plan de intervención e a documentación asociada e 
definir os procedementos para o seguimento e o control na 
execución do proxecto, xustificando a selección de variables e 
os instrumentos empregados.

Modalidade: semipresencial.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal: www.xuventude.net

Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso de información e orientación no 
ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de Información 
e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos e mozas 
universitarios/as do ámbito das ciencias sociais que posúan o 
carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivo: Formar as persoas que traballan no ámbito da 
información xuvenil, ou estén interesados/as neste campo 
sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, non formal e 
informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.

◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos 
formativos.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013.

Seminario: Procedemento do 
recoñecemento de competencias de 
información xuvenil

Data prevista de realización: última semana de febreiro.
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Espazo Xove 
de Chantada

Curso: Monitor sociocultural

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  125

Número de prazas:   30

Contidos: 

Definición de animación sociocultural. Técnicas 
experimentais para o estudo de campo. Técnicas de 
planificación e deseño de programas. Técnicas de 
organización. Técnicas de avaliación. Dirección de 
equipos. Técnicas de xestión.

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Chantada.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 2.º trimestre de 2013.

Curso: Desenvolvemento 
comunitario
Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  80

Número de edicións:   1

Número prazas:  25

Contidos:
◗	 Intervención comunitaria. 
◗	 Desenvolvemento de proxectos de intervención 

comunitaria.
◗	 Recursos no desenvolvemento comunitario.

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Chantada.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 4.º trimestre.

Curso: Animación de lecer e tempo 
libre
Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  80

Número de edicións:   2

Número prazas:  25

Contidos:
◗	 Pedagoxía do lecer e tempo libre. 
◗	 Desenvolvemento de proxectos de lecer e tempo 

libre. 
◗	 Recursos de lecer e tempo libre. 

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Chantada.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 4.º trimestre de 2013.
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Curso: Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística 

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que posúa o 
carné xove.

Número de horas:  26 

Número de prazas:  30

Obxectivo: este curso ten como obxectivo que os 
participantes acaden os coñecementos necesarios para 
elaboraren proxectos de animación sociocultural e turística.

Contidos:

Identificar as necesidades do sector produtivo e relacionalas 
cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; deseñar 
proxectos, incluíndo e desenvolvendo as fases que os 
compoñen; planificar a execución do proxecto, determinando 
o plan de intervención e a documentación asociada e 
definir os procedementos para o seguimento e o control na 
execución do proxecto, xustificando a selección de variables e 
os instrumentos empregados.

Modalidade: semipresencial.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal: www.xuventude.net

Data prevista de realización: 2.º trimestre de 2013.

Curso de información e orientación no 
ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de Información 
e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos e mozas 
universitarios/as do ámbito das ciencias sociais que posúan o 
carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito da 
información xuvenil, ou estén interesados/as neste campo 
sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, non formal e 
informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.
◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos formativos
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Chantada.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013. 

Seminario: Procedemento do 
recoñecemento de competencias de 
información xuvenil

Data prevista de realización: última semana de febreiro.
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Espazo Xove 
de Curtis
Curso: Desenvolvemento 
comunitario
Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.
Número de horas:  80
Número de edicións:   1
Número prazas:  25
Contidos:
◗	 Intervención comunitaria. 
◗	 Desenvolvemento de proxectos de intervención 

comunitaria.
◗	 Recursos no desenvolvemento comunitario.
Modalidade: a distancia con exame presencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Curtis.
Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net
Datas de realización: febreiro.
Data de exame (día e hora): xoves ás 17:00 horas.

Curso: animación cultural
Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.
Número de horas:  80
Número de edicións:   1
Número prazas:  25
Modalidade: a distancia con exame presencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Curtis.
Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación 
no portal www.xuventude.net
Datas de realización: outubro.
Data de exame (día e hora): xoves ás 17.00 horas.

Curso: Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística 

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  26 

Número de prazas:  30

Obxectivo: este curso ten como obxectivo que os 
participantes acaden os coñecementos necesarios para 
elaboraren proxectos de animación sociocultural e 
turística.

Contidos:

Identificar as necesidades do sector produtivo e 
relacionalas cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; 
deseñar proxectos, incluíndo e desenvolvendo as 
fases que os compoñen; planificar a execución do 
proxecto, determinando o plan de intervención e a 
documentación asociada e definir os procedementos 
para o seguimento e o control na execución do 
proxecto, xustificando a selección de variables e os 
instrumentos empregados.

Modalidade: semipresencial.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal: www.xuventude.net

Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso: Inglés 

Obxectivos: recoñecer a información profesional e 
cotiá contida en todo tipo de discursos orais emitidos 
por calquera medio de comunicación en lingua estándar, 
e interpretar con precisión o contido da mensaxe.

Contidos:

Análise de mensaxes orais.

Interpretación de mensaxes escritas.

Produción de mensaxes orais.

Mantemento e seguimento do discurso oral.

Emisión de textos escritos.

Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, 
condición, causa, finalidade e resultado.

Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade.

Coherencia: textual.

Número de horas:  160

Número de prazas:   30

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Curtis.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación na páxina de xuventude.net

Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2013.
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Curso de información e orientación no 
ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de Información 
e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos e mozas 
universitarios/as do ámbito das ciencias sociais que posúan o 
carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito da 
información xuvenil, ou estén interesados/as neste campo 
sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, non formal e 
informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.
◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos formativos
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Cuntis.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013.

Seminario: Procedemento do 
recoñecemento de competencias de 
información xuvenil

Data prevista de realización: última semana de febreiro.

Espazo Xove 
de Lalín
Curso: Organización e xestión de 
servizos de información de interese para 
a mocidade 

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega da Información 
Xuvenil e universitarios/as que posúan o carné xove.

Número de horas:  140

Número de edicións:    1

Número prazas:   30

Contidos:

◗	 Intercambios de experiencias.

◗	 Procesos de innovación informativa.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Datas previstas de realización: 4.º trimestre de 2013.

Curso: Técnicas para buscar emprego

Destinatarios/as: mocidade entre 16 e 35 anos que posúa 
o carné xove.

Número de horas:  10

Número prazas:  25

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Datas de realización: 2.º trimestre de 2013.
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Curso: Información xuvenil 
especializada na área da educación

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de 
información e documentación xuvenil e universitarios/as 
que posúan o carné xove.

Número de horas:  30

Número prazas:  25

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso: Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística 

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  26 

Número de prazas:  30

Obxectivo: este curso ten como obxectivo que os 
participantes acaden os coñecementos necesarios para 
elaboraren proxectos de animación sociocultural e 
turística.

Contidos:

Identificar as necesidades do sector produtivo e 
relacionalas cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; 
deseñar proxectos, incluíndo e desenvolvendo as 
fases que os compoñen; planificar a execución do 
proxecto, determinando o plan de intervención e a 
documentación asociada e definir os procedementos 
para o seguimento e o control na execución do 
proxecto, xustificando a selección de variables e os 
instrumentos empregados.

Modalidade: semipresencial.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso de información e orientación 
no ámbito formativo 

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de 
Información e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos 
e mozas universitarios/as do ámbito das ciencias sociais 
que posúan o carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito 
da información xuvenil, ou estén interesados/as neste 
campo sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, 
non formal e informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.
◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos 

formativos
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013.

Seminario: Procedemento do 
recoñecemento de competencias de 
información xuvenil

Data prevista de realización: última semana de 
febreiro.
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Espazo Xove
de Noia

Curso: Fomento e apoio asociativo no 
ámbito da mocidade

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de Información 
e Documentación Xuvenil (RGIX) e xóvenes universitarios do 
ámbito das ciencias sociais que posúan o carné xove. 

Criterio de selección: por orde de chegada das solicitudes 
de inscrición e coas prioridades que a continuación se 
especifican:

1. Persoal da RGIX que teñan feito o curso de especialista en 
información xuvenil de 300 horas.

2. Resto de persoal da RGIX.

3. No caso de quedar vacantes, mozos universitarios que 
posúan o carné xove.

Obxectivo xeral: o alumnado do curso deberá adquirir as 
competencias necesarias para intervir, apoiar e acompañar 
na creación e no desenvolvemento do tecido asociativo no 
ámbito da mocidade.

Número de horas:  50

Número de prazas:  30

Capacidades:

Ao finalizar o curso, o alumnado deberá adquirir as seguintes 
capacidades: analizar de forma comprensiva o tecido 
asociativo, diferenciar as diferentes fontes de información e 
os criterios de elección dunhas ou doutras acerca de recursos 
de apoio ao tecido asociativo, recoller información de recursos 
e procedementos para constituír e xestionar unha asociación, 
desenvolver estratexias de soporte técnico ás asociacións 
do territorio respectando e analizando a dinámica interna 

dos grupos, acompañar as entidades e asociacións nos seus 
procesos de programación e avaliación e establecer canles 
de coordinación entre entidades, asociacións e colectivos 
cidadáns.

Contidos:

◗	 Utilización das estruturas asociativas. Evolución das 
estruturas asociativas. Identificación dos elementos 
característicos e constituíntes das diferentes 
organizacións: asociacións, fundacións, organizacións non 
gobernamentais. Identificación e clasificación do marco 
normativo vixente (lei de asociacións, lei de fundacións, 
rexistros vixentes, protectorados, denominación de utilidade 
pública). Identificación do marco fiscal (obrigacións 
fiscais básicas, réxime fiscal de asociacións e fundacións). 
Caracterización da responsabilidade social corporativa en 
organizacións sen ánimo de lucro.

◗	 Aplicación de técnicas grupais participativas na 
intervención comunitaria. Identificación do proceso 
grupal. Dinámica de grupos. Confianza. Estimulación. 
Toma de decisións. Diálogo e consenso. Organización do 
traballo e repartición de tarefas. Clasificación de técnicas 
participativas para a dinamización grupal.

◗	 Manexo de grupo nas asociacións de carácter social. 
Diferenciación entre individuo e grupo. Clasificación dos 
diferentes roles que se desempeñan nun grupo. Aplicación 
de habilidades sociais na dinámica grupal (liderado, 
cohesión grupal, cooperación e competencia, interpretación 
do discurso). Identificación de funcións e competencias do 
profesional na dinamización grupal. 

◗	 Aplicación de procesos de apoio dos profesionais nas 
entidades sociais. Caracterización dos recursos humanos 
nas asociacións, fundacións e organizacións non 
gobernamentais. Xestión de voluntariado e de persoal 
contratado (organización do traballo, comunicación, 
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formación interna, xestión de persoal: definición de 
perfís e funcións). Proceso para a creación dunha 
asociación/fundación. Características de cada 
fase. Identificación do papel da Administración 
pública no apoio asociativo. Proceso para a 
obtención de recursos públicos e privados. Tipos de 
financiamento: xestión de subvencións, elaboración 
de convenios e contratos, prestación directa de 
servizos. Identificación dos elementos básicos 
para a elaboración de plans de comunicación e 
mercadotecnia con causa. Procedementos para 
a organización administrativa. Identificación 
das funcións dos profesionais no proceso de 
programación, avaliación e acompañamento 
asociativo.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Data de inscrición: dende o día 28 de xaneiro ata as 
14.00 horas do día 12 de febreiro.

Datas de realización: dende o 1 de marzo ata o 12 
de abril.

Sesión presencial: día 1 de marzo ás 17.00 horas.

Exame final: venres 12 de abril ás 17.00 horas.

Curso: Formación en emancipación 
xuvenil e orientación laboral

Destinatarios/as: persoal da rede, universitarios e 
estudantes das ramas xurídico-social e humanidades 
que posúan o carné xove.

Número de horas:  90

Número de edicións:   1

Número prazas:  25

Contidos: 

◗	 Mocidade e emprego. 

◗	 Mocidade e vivenda. 

◗	 Traballo en equipo. 

◗	 Socioloxía da familia.

◗	 Itinerarios profesionais. 

◗	 Carreiras profesionais.

Modalidade: a distancia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: outubro-novembro.

Data de exame (día e hora): indistinto.

Curso: Aplicación de metodoloxías 
de traballo na información xuvenil

Destinatarios/as: persoal da rede, universitarios e 
estudantes das ramas xurídico-social e humanidades 
que posúan o carné xove.

Número de horas:  70

Número de edicións:   1

Número prazas:  25

Contidos: 

◗	 Aplicación dos fundamentos da información xuvenil. 

◗	 Análise dos procedementos aplicables ao proceso de 
información xuvenil. 

◗	 Estruturación do proceso de información xuvenil. 

◗	 Estruturación do proceso de información xuvenil. 

◗	 Aplicación de recursos específicos da información 
xuvenil.

Modalidade: a distancia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: maio-xuño.

Data de exame (día e hora): indistinto.
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Curso: Análise da información xuvenil 
no contexto das políticas de xuventude

Destinatarios/as: persoal da rede, universitarios e 
estudantes das ramas xurídico-social e humanidades que 
posúan o carné xove.

Número de horas:  40

Número de edicións:   1

Número prazas:  25

Contidos: 

◗	 Análise da realidade xuvenil en distintos ámbitos. 

◗	 Aplicación de estratexias e contidos das políticas de 
xuventude. 

◗	 Organización de servizos de información xuvenil. 

◗	 Xestión de servizos de información xuvenil.

Modalidade: a distancia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Datas de realización: agosto-setembro.

Data de exame (día e hora): indistinto.

Curso: Inglés 

Obxectivos: recoñecer a información profesional e cotiá 
contida en todo tipo de discursos orais emitidos por calquera 
medio de comunicación en lingua estándar, e interpretar con 
precisión o contido da mensaxe.

Número de horas: 160

Contidos:

Análise de mensaxes orais.

Interpretación de mensaxes escritas.

Produción de mensaxes orais.

Mantemento e seguimento do discurso oral.

Emisión de textos escritos.

Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, 
condición, causa, finalidade e resultado.

Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade.

Coherencia: textual.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación na 
páxina de xuventude.net

Data prevista de realización: 2.º trimestre de 2013.
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Curso de información e orientación 
no ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de 
Información e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos 
e mozas universitarios/as do ámbito das ciencias sociais 
que posúan o carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito 
da información xuvenil, ou estén interesados/as neste 
campo sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, 
non formal e informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.
◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos 

formativos
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013.

Seminario: Procedemento do 
recoñecemento de competencias de 
información xuvenil.

Data prevista de realización: última semana de 
febreiro.

Espazo Xove 
de Ourense

Curso: Desenvolvemento 
comunitario 

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  80 

Número de edicións:   1

Número prazas:  25

Contidos: 

◗	 Intervención comunitaria. 

◗	 Desenvolvemento de proxectos de intervención 
comunitaria.

◗	 Recursos no desenvolvemento comunitario.

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Ourense.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: do 15 de abril ao 12 de xuño.

Data de exame (día e hora): 12 de xuño ás 12.00 
horas.

Curso teórico de monitor 
sociocultural a distancia

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  125 

Número de edicións:    2

Número prazas:   25

Contidos: 

◗	 Definición de animación sociocultural. 

◗	 Técnicas experimentais para o estudo do campo. 

◗	 Técnicas de planificación e deseño de programas. 

◗	 Técnicas de organización. 

◗	 Técnicas de avaliación. 

◗	 Dirección de equipos. 

◗	 Técnicas de xestión.

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Ourense.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: do 1 de outubro ao 12 de 
decembro.

Data de exame (día e hora): 12 de decembro ás 
12.00 horas.
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Curso: Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que posúa o 
carné xove.

Número de horas:  26 

Número de prazas:  30

Obxectivo: este curso ten como obxectivo que os 
participantes acaden os coñecementos necesarios para 
elaboraren proxectos de animación sociocultural e turística.

Contidos:

Identificar as necesidades do sector produtivo e relacionalas 
cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; deseñar 
proxectos, incluíndo e desenvolvendo as fases que os 
compoñen; planificar a execución do proxecto, determinando 
o plan de intervención e a documentación asociada e 
definir os procedementos para o seguimento e o control na 
execución do proxecto, xustificando a selección de variables e 
os instrumentos empregados.

Modalidade: semipresencial.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal: www.xuventude.net

Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso de información e orientación no 
ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de Información 
e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos e mozas 
universitarios/as do ámbito das ciencias sociais que posúan o 
carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito da 
información xuvenil, ou estén interesados/as neste campo 
sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, non formal e 
informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.
◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos formativos
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Ourense.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013.

Seminario: Procedemento do 
recoñecemento de competencias de 
información xuvenil

Data prevista de realización: última semana de febreiro.
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Espazo Xove
de Tui

Curso: Preparación das entrevistas 
de traballo

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:   6

Número de edicións:   1

Número prazas:  25 (16)

Contidos: recursos de comunicación, mercadotecnia, 
habilidades persoais nas entrevistas de traballo.

Modalidade: presencial. 

Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: febreiro.

Curso: Busca de traballo no 
estranxeiro (emprego xuvenil e 
mobilidade na UE)

Destinatarios/as: mocidade de 16 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:   9

Número de edicións:   1

Número prazas:  25

Contidos: 

◗	 Características do mercado laboral europeo. 
◗	 Adaptación do currículo. 
◗	 Recursos de busca de emprego (páxinas web, 

servizos etc.).

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: marzo.

Curso: Técnicas de oratoria e 
comunicación

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:   6

Número de edicións:   1

Número prazas:  25 

Modalidade: presencial. 

Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: abril.

Curso: Uso seguro das TIC

Destinatarios/as: mocidade de 12 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  3

Número de edicións:  1

Número prazas: 25 (16, 2 persoas en cada 
ordenador).

Contidos: recursos para un uso con seguridade das 
redes sociais.

Modalidade: presencial. 

Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: maio.

Data de exame (día e hora): sen exame, sesións os 
venres.

Curso: Creación e xestión asociativa

Destinatarios/as: mocidade de 16 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas:  25 

Modalidade: a distancia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: outubro.
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Curso: Microcréditos para a mocidade 
emprendedora

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que posúa o 
carné xove.

Número de horas:   8

Número de edicións:   1

Número de prazas:  25 

Modalidade: semipresencial, presencial ou a distancia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Datas de realización: novembro.

Data de exame (día e hora): sesións os venres.

Curso de información e orientación no 
ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de Información 
e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos e mozas 
universitarios/as do ámbito das ciencias sociais que posúan o 
carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito da 
información xuvenil, ou estén interesados/as neste campo 
sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, non formal e 
informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.
◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos formativos
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013.

Seminario: Procedemento do 
recoñecemento de competencias de 
información xuvenil

Data prevista de realización: última semana de febreiro.
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Espazo Xove 
de Vilagarcía de Arousa

Curso: Animación cultural

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  80

Número de edicións:   1

Número prazas:  30

Contidos:

◗	 Pedagoxía da intervención cultural. 

◗	 Desenvolvemento de proxectos de animación 
cultural. 

◗	 Recursos da animación cultural.

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilagarcía de 
Arousa.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 4.º trimestre de 2013.

Curso: Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística 

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  26 

Número de prazas:  30

Obxectivo: este curso ten como obxectivo que os 
participantes acaden os coñecementos necesarios para 
elaboraren proxectos de animación sociocultural e 
turística.

Contidos:

Identificar as necesidades do sector produtivo e 
relacionalas cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; 
deseñar proxectos, incluíndo e desenvolvendo as 
fases que os compoñen; planificar a execución do 
proxecto, determinando o plan de intervención e a 
documentación asociada e definir os procedementos 
para o seguimento e o control na execución do 
proxecto, xustificando a selección de variables e os 
instrumentos empregados.

Modalidade: semipresencial.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal: www.xuventude.net

Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso: Animación de lecer e tempo 
libre

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  80

Número de edicións:   1

Número prazas:  25

Contidos:

◗	 Pedagoxía do lecer e tempo libre. 

◗	 Desenvolvemento de proxectos de lecer e tempo 
libre. 

◗	 Recursos de lecer e tempo libre.

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilagarcía de 
Arousa.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 3.º trimestre de 2013.

Data de exame (día e hora): venres ás 18.00 horas.
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Curso de información e orientación no 
ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de Información 
e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos e mozas 
universitarios/as do ámbito das ciencias sociais que posúan o 
carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito da 
información xuvenil, ou estén interesados/as neste campo 
sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, non formal e 
informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.
◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos formativos
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilagarcía de 
Arousa.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013.

Seminario: Procedemento do 
recoñecemento de competencias de 
información xuvenil

Data prevista de realización: última semana de febreiro.

Espazo Xove
de Vilalba
Curso: Organización de accións 
socioeducativas dirixidas á mocidade no 
marco da educación non formal

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que posúa o 
carné xove.

Número de horas:  80

Número de edicións:   1

Número prazas:  25

Contidos: 

◗	 Analizar o ámbito da educación non formal dentro do 
concepto global de educación e a súa repercusión no 
deseño de accións coa poboación nova.

◗	 Definir accións formativas dirixidas á mocidade que afecten 
o seu desenvolvemento integral no ámbito de competencia 
dos servizos de información xuvenil (SIX).

◗	 Analizar diferentes formas de coordinación de 
metodoloxías e contidos dos SIX con outros formadores ou 
formadoras para a consecución de obxectivos comúns.

◗	 Aplicar e recoñecer os elementos e os instrumentos 
propios de avaliación en procesos formativos no ámbito da 
educación non formal.

Modalidade: a distancia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilalba.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Datas de realización: do 18 de abril ao 10 de xuño de 
2013.

Data de exame (día e hora): 10 de xuño ás 17.00 horas.
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Curso teórico de monitor 
sociocultural

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove

Número de horas:  125

Número de edicións:    1

Número prazas:   25

Contidos: 

◗	 Definición de animación sociocultural. 

◗	 Técnicas experimentais para o estudo do campo. 

◗	 Técnicas de planificación e deseño de programas. 

◗	 Técnicas de organización. 

◗	 Técnicas de avaliación. 

◗	 Dirección de equipos. 

◗	 Técnicas de xestión.

Modalidade: a distancia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilalba.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net 

Datas de realización: do 18 de outubro ao 28 de 
novembro.

Data de exame (día e hora): 28 de novembro ás 
17.00 horas.

Curso: Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Duración: 26 horas.

Número de prazas: 30

Obxectivo: este curso ten como obxectivo que os 
participantes acaden os coñecementos necesarios para 
elaboraren proxectos de animación sociocultural e 
turística.

Contidos:

Identificar as necesidades do sector produtivo e 
relacionalas cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; 
deseñar proxectos, incluíndo e desenvolvendo as 
fases que os compoñen; planificar a execución do 
proxecto, determinando o plan de intervención e a 
documentación asociada e definir os procedementos 
para o seguimento e o control na execución do 
proxecto, xustificando a selección de variables e os 
instrumentos empregados.

Modalidade: semipresencial.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal: www.xuventude.net

Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso de información e orientación 
no ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de 
Información e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos 
e mozas universitarios/as do ámbito das ciencias sociais 
que posúan o carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito 
da información xuvenil, ou estén interesados/as neste 
campo sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, 
non formal e informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.
◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos 

formativos
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilalba.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013.
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Espazo Xove 
de Viveiro

Curso básico de información xuvenil

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que posúa o 
carné xove.

Número de horas:  40

Número de edicións:   2

Número prazas:  25

Contidos:

◗	 Análise da realidade xuvenil nos distintos ámbitos.

◗	 Aplicación de estratexias e contidos das políticas de 
xuventude.

◗	 Organización de servizos de información xuvenil.

◗	 Xestión de servizos de información xuvenil.

Modalidade: semipresencial, presencial ou a distancia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Viveiro.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Datas de realización: marzo-abril.

Data de exame (día e hora): venres das 20.00 ás 22.00 
horas.

Curso: Animación de lecer e tempo libre

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que posúa o 
carné xove.

Número de horas:  80

Número de edicións:   1

Número prazas:  25

Contidos:

◗	 Pedagoxía do lecer e tempo libre. 

◗	 Desenvolvemento de proxectos de lecer e tempo libre. 

◗	 Recursos de lecer e tempo libre.

Modalidade: semipresencial, presencial ou a distancia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Viveiro.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Datas de realización: maio-xuño.

Data de exame (día e hora): venres das 20.00 ás 22.00 
horas.
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Curso teórico de monitor 
sociocultural

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas: 125

Número de edicións: 1 

Número prazas: 25

Contidos:

◗	 Definición de animación sociocultural. 

◗	 Técnicas experimentais para o estudo de campo.

◗	 Técnicas de planificación e deseño de programas. 

◗	 Técnicas de organización. 

◗	 Técnicas de avaliación. 

◗	 Dirección de equipos. 

◗	 Técnicas de xestión

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Viveiro.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: outubro-novembro.

Data de exame (día e hora): venres das 20.00 ás 
22.00 horas.

Curso: Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística 

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas: 26 

Número de prazas: 30

Obxectivo: este curso ten como obxectivo que os 
participantes acaden os coñecementos necesarios para 
elaboraren proxectos de animación sociocultural e 
turística.

Contidos:

Identificar as necesidades do sector produtivo e 
relacionalas cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; 
deseñar proxectos, incluíndo e desenvolvendo as 
fases que os compoñen; planificar a execución do 
proxecto, determinando o plan de intervención e a 
documentación asociada e definir os procedementos 
para o seguimento e o control na execución do 
proxecto, xustificando a selección de variables e os 
instrumentos empregados.

Modalidade: semipresencial.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal: www.xuventude.net

Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso de información e orientación 
no ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de 
Información e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos 
e mozas universitarios/as do ámbito das ciencias sociais 
que posúan o carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito 
da información xuvenil, ou estén interesados/as neste 
campo sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, 
non formal e informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.
◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos 

formativos
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Viveiro.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013.

Seminario: Procedemento do 
recoñecemento de competencias de 
información xuvenil

Data prevista de realización: última semana de 
febreiro.
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Espazo Xove
de Pontedeume

Curso: Inglés 

Destinatarios/as: mocidade menor de 35 anos interesada 
no ámbito da xuventude e que posúa o carné xove. 

Número de horas: 160

Número de edicións: 1

Número prazas: 30

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Pontedeume.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Datas de realización: 2.º trimestre de 2013.

Curso: Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística 

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que posúa o 
carné xove.

Duración: 26 horas.

Número de prazas: 30

Obxectivo: este curso ten como obxectivo que os 
participantes acaden os coñecementos necesarios para 
elaboraren proxectos de animación sociocultural e turística.

Contidos:

Identificar as necesidades do sector produtivo e relacionalas 
cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; deseñar 
proxectos, incluíndo e desenvolvendo as fases que os 
compoñen; planificar a execución do proxecto, determinando 
o plan de intervención e a documentación asociada e 
definir os procedementos para o seguimento e o control na 
execución do proxecto, xustificando a selección de variables e 
os instrumentos empregados.

Modalidade: semipresencial.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no 
portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2013.
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Curso: Animación cultural

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos 
interesada na temática e que posúa o carné xove.

Número de horas: 80 

Número de edicións: 1

Número de prazas: 25

Contidos: 

◗	 Pedagoxía da intervención cultural. 

◗	 Desenvolvemento de proxectos de animación 
cultural. 

◗	 Recursos de animación cultural. 

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Pontedeume.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 2.º trimestre de 2013.

Curso: Animación de lecer e tempo 
libre

Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 interesada na 
temática e que posúa o carné xove.

Número de horas: 80 

Número de edicións: 1

Número prazas: 30

Contidos: 

◗	 Pedagoxía do lecer e tempo libre. 

◗	 Desenvolvemento de proxectos de lecer e tempo 
libre. 

◗	 Recursos de lecer e tempo libre.

Modalidade: a distancia con exame presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Pontedeume.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 4.º trimestre de 2013.

Seminario: procedemento do recoñecemento de 
competencias de información xuvenil

Data prevista de realización: última semana de 
febreiro.

Curso de información e orientación 
no ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de 
Información e Documentación Xuvenil (RGIX) e mozos 
e mozas universitarios/as do ámbito das ciencias sociais 
que posúan o carné xove.

Criterio de selección: Por orde de inscrición. 

Número de horas:  30 

Número de prazas:  30

Obxectivos: Formar as persoas que traballan no ámbito 
da información xuvenil, ou estén interesados/as neste 
campo sobre a formación nos distintos ámbitos (formal, 
non formal e informal) en materia de xuventude.

Contidos:

◗	 A información xuvenil especializada no ámbito da 
educación.

◗	 Educación formal, non formal e informal.
◗	 A formación en xuventude nos distintos ámbitos 

formativos
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Pontedeume.

Data de inscrición: 15 días despois da súa 
publicación no portal www.xuventude.net

Data prevista de realización: 4.º trimestre de 2013.




