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Curso: Fomento e apoio asociativo 
no ámbito da mocidade 

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de informa-
ción e documentación xuvenil. 

Criterio de selección: terán preferencia as persoas 
que teñan feito o curso de especialista en información 
xuvenil de 300 horas.

Obxectivo xeral: o alumnado do curso deberá ad-
quirir 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 edicións:   2

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 dou-
tras 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 terri-
torio 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 organi-
zacións: asociacións, fundacións, organizacións non 
gobernamentais. Identificación e clasificación do 
marco normativo vixente (lei de asociacións, lei de 
fundacións, rexistros vixentes, protectorados, denomi-
nación de utilidade pública). Identificación do marco 
fiscal (obrigacións fiscais básicas, réxime fiscal de 
asociacións e fundacións). Caracterización da respon-
sabilidade 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 compe-
tencia, interpretación do discurso). Identificación de 
funcións e competencias do profesional na dinamiza-
ción 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, comu-
nicación, formación interna, xestión de persoal: defi-
nición de perfís e funcións). Proceso para a creación 
dunha asociación/fundación. Características de cada 
fase. Identificación do papel da Administración públi-
ca 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. Identifica-
ción 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 pro-
ceso de programación, avaliación e acompañamento 
asociativo.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de 
Información e Documentación Xuvenil. Santiago de 
Compostela. 

Data de inscrición: 15 días despois da súa publica-
ción no portal www.xuventude.net

Datas de realización: 1.º trimestre de 2013.
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Curso básico de chinés
Destinatarios/as: mocidade de 18 a 30 anos que posúan o 
carné xove.

Criterios de selección: por orde de inscrición.

Obxectivos: proporcionar un achegamento básico á lingua 
chinesa.

Número de horas:  50

Número de edicións:   1

Número de prazas:  20

Contidos:

Unidade 1: Colexio, compañeiros de clase e profesores.

Unidade 2: Amigos e compañeiros.

Unidade 3: A miña familia e mais eu.

Unidade 4: As catro estacións do ano.

Unidade 5: Vestido e comida.

Unidade 6: O deporte e a saúde.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela.

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

Data prevista de realización: 1.º trimestre de 2013.

Curso: Inglés para viaxar 
Destinatarios/as: mocidade entre 18 e 30 anos de idade 
que posúan o carné xove e con coñecementos previos de 
inglés a nivel ESO (nivel A2) ou bacharelato (nivel B1).

Criterios de selección: a selección virá dada pola orde 
de presentación das solicitudes e de acordo coas seguintes 
prioridades:

1.º  Solicitantes que acrediten un nivel B1 de lingua inglesa: 
estudos de bacharelato, ciclo medio de formación 
profesional, ciclo superior de formación profesional, 
estudos nas escolas oficiais de idiomas.

2.º  Solicitantes que acrediten un nivel A2 de lingua inglesa: 
estudos de ESO ou equivalentes. Obxectivo xeral: 
desenvolver a competencia comunicativa en relación co 
uso da lingua inglesa en contextos de mobilidade.

Número de horas: 20 (12 horas de clases presenciais, 
divididas en 8 sesións de 90 minutos de duración, e 8 horas 
de clases a distancia). 

Número de prazas:  20

Contidos:

◗	 Planning your trip.

◗	 Looking for accommodation.

◗	 Moving around.

◗	 Eating out.

◗	 What’s on?

Modalidade de impartición: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela.

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: Análise de datos 
cuantitativos con SPSS

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de 
información e documentación xuvenil e mocidade de 
18 a 30 anos, que posúa o carné xove, interesada na 
materia.

Número de horas:   8 (4 sesións).

Número de edicións:   2

Número de prazas:  12

Contidos:

Introdución. Codificación de variables. Análises 
descritivas de datos. Asimetría e curtose.

Relación entre dúas variables. Correlación simple. 
Regresión lineal.

Percentís e cuartís.

Contrastes paramétricos. Comparación de medias. 
Contrastes non paramétricos.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de 
Información e Documentación Xuvenil. Santiago de 
Compostela.

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

Datas de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso: Emprendemento e creación 
de autoemprego

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de 
información xuvenil e mocidade entre 18 e 30 anos 
interesada na materia e que posúa o carné xove.

Número de horas:   4

Número de edicións:   2

Número de prazas:  30

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de 
Información e Documentación Xuvenil. Santiago de 
Compostela.

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

Datas de realización: 1.º trimestre de 2013.

Curso: Animación e xestión cultural

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de 
información e documentación xuvenil e mocidade de 
18 a 30 anos, que posúa o carné, xove interesada na 
materia.

Obxectivo xeral: organizar, xestionar e avaliar 
programas e proxectos de intervención cultural.

Número de horas:  212

Número de edicións:    1

Número de prazas:   30

Contidos: 

1. Caracterización da intervención cultural.

2. Deseño de programacións culturais.

3. Deseño de proxectos de animación cultural.

4. Organización de actividades de animación cultural.

5. Realización de actividades de xestión cultural.

6. Realización de actividades de animación cultural.

7. Realización de actividades de comunicación e 
mercadotecnia no ámbito cultural.

8. Realización de actividades de control, seguimentos e 
avaliación da intervención cultural.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de 
Información e Documentación Xuvenil. Santiago de 
Compostela. 

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: Desenvolvemento comunitario

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de información 
e documentación xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos, que 
posúan o carné xove, interesada na materia.

Obxectivo xeral: deseñar e avaliar proxectos de 
intervención e accións de apoio no ámbito comunitario.

Número de horas:  80

Número de edicións:   1 

Número de prazas:  30

Contidos: 

1.  Deseño de proxectos comunitarios.

2.  Realización de actividades para promover a participación 
cidadá na construción de procesos comunitarios.

3.  Aplicación de recursos e estratexias para promover a 
comunicación e o intercambio de información entre os 
axentes comunitarios.

4.  Realización de actuacións de apoio e soporte técnico ao 
tecido asociativo.

5.  Desenvolvemento de procesos de mediación comunitaria.

6.  Realización de actividades de avaliación dos proxectos 
comunitarios.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela. 

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

Datas de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso: Técnicas cualitativas de 
investigación social

Destinatarios/as: persoal da Rede Galega de Información 
Xuvenil e mocidade entre 18 e 30 anos interesada na materia 
e que posúan o carné xove.

Número de horas:  16 (8 sesións).

Número de edicións:   1

Número de prazas:  12

Contidos: 

A investigación social. Conceptos. Contexto e fases da 
investigación social.
A investigación cualitativa. Cando usar a metodoloxía 
cualitativa. Técnicas de investigación cualitativa e os seus 
límites.
A entrevista. Tipoloxías. Tipos de entrevistas. Vantaxes e 
limitacións. Aspectos técnicos. Caso práctico.
Grupo de discusión. Tipos. A figura do moderador. Os 
integrantes do grupo de discusión.
As preguntas no grupo de discusión. O rexistro de datos. 
Vantaxes e limitacións. Caso práctico.
A observación directa. A redacción de informes en 
investigación cualitativa.
Avaliación final. Realización dun exercicio práctico.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela.

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: Organización de accións 
socioeducativas dirixidas á 
mocidade no marco da educación 
non formal

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de 
información e documentación xuvenil e mocidade de 
18 a 30 anos, que posúan o carné xove, interesada na 
materia.

Número de horas:  80

Número de edicións:   2

Número de prazas:  30

Contidos:

Contextualización da información xuvenil no ámbito da 
educación non formal. 

Deseño de accións formativas no ámbito da información 
xuvenil.

Aplicación de métodos para a organización de accións 
formativas no ámbito da información xuvenil.

Avaliación de accións formativas

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de 
Información e Documentación Xuvenil. Santiago de 
Compostela.

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

Datas de realización: 2.º trimestre de 2013.

Curso: Programación didáctica de 
accións formativas para o emprego

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de 
información e documentación xuvenil e mocidade de 18 
a 30 anos interesada na materia e que posúa o carné 
xove.

Número de horas:  60

Número de edicións:   1

Número de prazas:  30

Obxectivos: programar accións formativas para o 
emprego.

Contidos:

Estrutura da formación profesional.

Certificados de profesionalidade.

Elaboración da programación didáctica dunha acción 
formativa na formación para o emprego.

Elaboración da programación temporalizada da acción 
formativa.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de 
Información e Documentación Xuvenil. Santiago de 
Compostela.

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

Datas de realización: 2.º trimestre de 2013.

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

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de 
información e documentación xuvenil e mocidade de 18 
a 30 anos interesada na materia e que posúa o carné 
xove.

Número de horas:  140

Número de edicións:    1

Número de prazas:   30

Obxectivos: organizar e xestionar servizos de 
información de interese para a xuventude.

Contidos:

Técnicas e estratexias de motivación á participación 
dende os servizos de información xuvenil.

Utilización de espazos virtuais na información xuvenil.

Análise dos medios de comunicación e a súa utilización 
polos servizos de información xuvenil.

Deseño e organización de campañas informativas para 
a mocidade.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de 
Información e Documentación Xuvenil. Santiago de 
Compostela.

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

Datas de realización: 3.º trimestre de 2013.
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Curso: Selección, elaboración, 
adaptación e utilización de materiais, 
medios e recursos didácticos en 
formación para o emprego

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de información 
e documentación xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos 
interesada na materia e que posúa o carné xove.

Número de horas:  90

Número de edicións:   1

Número de prazas:  30

Contidos:

Deseño e elaboración de material didáctico impreso.

Planificación e utilización de medios e recursos gráficos.

Deseño e elaboración de materiais e presentacións 
multimedia.

Utilización da web como recurso didáctico.

Utilización do encerado dixital interactivo.

Contorno virtual de aprendizaxe.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela.

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

Datas de realización: 4.º trimestre de 2013.

Curso: Orientación laboral e promoción 
da calidade na información para o 
emprego

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de información 
e documentación xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos 
interesada na materia e que posúan o carné xove.

Número de horas:  30

Número de edicións:   1

Número de prazas:  30

Obxectivos: facilitar información e orientación laboral 
e promover a calidade da formación profesional para o 
emprego.

Contidos:

Análise do perfil profesional.

A información profesional. Estratexias e ferramentas para a 
busca de emprego.

Calidade das accións formativas. Innovación e actualización 
docente.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela.

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: persoal da Rede galega de 
información e documentación xuvenil e mocidade de 18 
a 30 anos interesada na materia e que posúan o carné 
xove.

Número de horas:  30

Número de edicións:   1

Número de prazas:  30

Obxectivos: o obxectivo deste curso é 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.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de 
Información e Documentación Xuvenil. Santiago de 
Compostela.

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

Datas de realización: 3.º trimestre de 2013.

Curso: Inglés para viaxar

Destinatarios/as: mocidade entre 18 e 30 anos de idade 
con coñecementos previos de inglés a nivel ESO (nivel A2) 
ou bacharelato (nivel B1) e que posúa o carné xove.

Criterios de selección: a selección virá dada pola 
orde de presentación de solicitudes e de acordo coas 
seguintes prioridades:

1.º  Solicitantes que acrediten un nivel B1 de lingua 
inglesa: estudos de bacharelato, ciclo medio de 
formación profesional, ciclo superior de formación 
profesional, estudos nas escolas oficiais de idiomas.

2.º  Solicitantes que acrediten un nivel A2 de lingua 
inglesa: estudos de ESO ou equivalentes. Obxectivo 
xeral: desenvolver a competencia comunicativa en 
relación co uso da lingua inglesa en contextos de 
mobilidade.

Número de horas: 20 (12 horas de clases presenciais, 
divididas en 8 sesións de 90 minutos de duración, e 8 
horas de clases a distancia). 

Número de prazas: 20

Contidos:

◗	 Planning your trip.

◗	 Looking for accommodation.

◗	 Moving around.

◗	 Eating out.

◗	 What’s on?

Modalidade de impartición: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de 
Información e Documentación Xuvenil. Santiago de 
Compostela.

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: Organización e xestión de 
accións de dinamización da información 
para a mocidade

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de información 
e documentación xuvenil e mocidade de 18 anos a 30 anos 
interesada na materia e que posúa o carné xove.

Número de horas:  90

Número de edicións:   1

Número de prazas:  30

Obxectivos: organizar e xestionar accións de dinamización 
da información para a mocidade.

Contidos:

Técnicas e estratexias de motivación á participación dende os 
servizos de información xuvenil.

Utilización de espazos virtuais na información xuvenil.

Análise dos medios de comunicación e da súa utilización 
polos servizos de información xuvenil.

Deseño e organización de campañas informativas para a 
mocidade.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela.

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

Datas de realización: 4.º trimestre de 2013.

Curso: Impartición e titorización de 
accións formativas para o emprego

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de información 
e documentación xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos 
interesada na materia e que posúa o carné xove.

Número de horas:  100

Número de edicións:    1

Número de prazas:   30

Obxectivos: impartir e titorizar accións formativas para 
o emprego a través de técnicas, estratexias e recursos 
didácticos.

Contidos:

Contidos psicopedagóxicos da aprendizaxe na formación 
profesional para o emprego.

Dinamización da aprendizaxe no grupo segundo a 
modalidade de impartición.

Estratexias metodolóxicas na formación profesional para o 
emprego segundo a modalidade de impartición.

Características das accións titoriais na formación profesional 
para o emprego.

Desenvolvemento dunha acción titorial.

Desenvolvemento dunha acción titorial en liña.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela.

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: Avaliación do proceso de ensino-
aprendizaxe en formación profesional 
para o emprego

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de información 
e documentación xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos 
interesada na materia e que posúa o carné xove.

Número de horas:  60

Número de edicións:   2

Número de prazas:  30

Contidos:

Avaliación en formación para o emprego aplicada ás distintas 
modalidades de impartición.

Elaboración de probas para a avaliación de contidos teóricos.

Deseño e elaboración de probas de avaliación de prácticas 
adaptadas á modalidade de impartición.

Avaliación e seguimento do proceso formativo conforme a 
formación presencial e en liña.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela.

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

Datas de realización: 4.º trimestre de 2013.

Curso: Información xuvenil 
especializada no ámbito formativo

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de información 
e documentación xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos 
interesada na materia e que posúa o carné xove.

Número de horas:  30

Número de edicións:   2

Número de prazas:  30

Obxectivos: profundar nos aspectos básicos da información 
xuvenil dende o ámbito das asesorías de educación.

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: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela.

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

Datas de realización: 4.º trimestre de 2013.



REDE GALEGA DE 
INFORMACIÓN E 

DOCUMENTACIÓN 
XUVENIL

Curso: Mediación en conflitos xuvenís

Destinatarios/as: persoal da Rede galega de información e 
documentación xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos interesada 
na materia e que posúa o carné xove.

Número de horas:  20

Número de edicións:   2

Número de prazas:  30

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información e 
Documentación Xuvenil. Santiago de Compostela.

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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