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A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar continúa neste ano 2013 co Plan de formación no 
eido da educación non formal, dirixido a toda a mocidade galega. Consideramos que a educación non formal é unha parte fundamental 
da formación integral dos mozos e mozas, xa que lles permite adquirir e asimilar valores, normas de vida, opinións e coñecementos que, 
sen dúbida, facilitan a participación na sociedade.

Nesta nova edición 2013 teredes á vosa disposición un conxunto de accións formativas enfocadas todas elas á adquisición de coñece-
mentos, reciclaxe e actualización das distintas temáticas que se van a abordar nos diferentes cursos. Unhas accións que teñen como fin 
último ser ferramentas útiles para mellorar a empregabilidade e fomentar o emprendemento da mocidade.

Continuamos con aquelas accións formativas que foron demandadas en 2012, ano en que quedaron moitos mozos e mozas sen poder 
realizalas, e engadimos outras novas intentando dar resposta ás demandas que nos foron chegando desde o ámbito da xuventude e 
do voluntariado.

Na actual situación de crise apostar pola formación é apostar polo futuro. O incremento das accións é moi considerable con respecto 
ao ano pasado, pasando de 86 edicións a 142, o que supón pasar de 4.538 a 6.324 horas.

Trátase de que a mocidade actual poida completar o seu coñecemento e conseguir unha formación especializada que lle vai facilitar 
o acceso a novas habilidades e vías de desenvolvemento, e fomentar vivencias útiles, eficaces e gratificantes para facilitar unha parti-
cipación máis viva.

Coidamos que a formación é un dos medios a través dos que mozos e mozas poderedes conservar, trasmitir e transformar unha socie-
dade e, en definitiva, a vosa vida.

Froito de todas estas reflexións planificamos unha formación flexible, ampla e adaptable a múltiples necesidades; poderedes optar a 
diferentes áreas como o voluntariado, o tempo libre, os espazos xuvenís e outras temáticas  de hoxe, das que ides, sen dúbida, sacar 
aproveitamento. Da man das novas tecnoloxías e dos novos coñecementos poderedes achegarvos a un maior desenvolvemento persoal 
e profesional, o que se traducirá ao longo do tempo nunha apertura de novos camiños para a vosa andaina.

    Ovidio Rodeiro  Tato 
    Director Xeral de Xuventude e Voluntariado
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REDE GALEGA 
DE INFORMACIÓN 
E DOCUMENTACIÓN 
XUVENIL



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.

6



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.
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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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ESPAZOS XOVE 
DA REDE GALEGA 
DE CENTROS 
DE XUVENTUDE

CURSOS E OBRADOIROS 
QUE SE IMPARTEN NOS 
ESPAZOS XOVE DA REDE 
GALEGA DE CENTROS  
DE XUVENTUDE



◗	  

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.

ESPAZOS XOVE 
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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.
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Espazo Xove
de LALÍN
Curso: Informática para mozos/as
Destinatarios/as: mocidade entre 15 e 25 anos que 
posúa o carné xove.
Número de horas:  20
Número prazas:  25
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.
Data de inscrición: 15 días despois da súa publica-
ción no portal www.xuventude.net

Curso: Iniciación ao alemán
Destinatarios/as: mocidade entre 18 e 35 anos que 
posúa o carné xove.
Número de horas:  20
Número de edicións:  1
Número de prazas:  25
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.
Data de inscrición: 15 días despois da súa publica-
ción no portal www.xuventude.net

Curso: Taller de repostería
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 publica-
ción no portal www.xuventude.net
Datas de realización: 
Data de exame (día e hora):

Curso: Taller de xogos en inglés

Destinatarios/as: mocidade entre 10 e 16 anos.

Número de horas:  10

Número prazas:  25

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

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

Curso: Básico de costura

Destinatarios/as: mocidade entre 18 e 35 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:  8

Número de edicións: 

Número prazas:  25

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

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

Curso: Taller de automaquillaxe

Destinatarios/as: mocidade entre 15 e 25 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas:   3

Número prazas:  25

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

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

Curso: Desenvolvemento persoal a 
través do coaching

Destinatarios/as: mocidade entre 15 e 18 anos que 
posúa o carné xove.

Número de horas: 20

Número prazas: 25

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

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

Curso: Taller de debuxo e pintura

Destinatarios/as: mocidade entre 10 e 25 anos.

Número de horas:  45

Número de edicións: 

Número prazas:  25

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

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

Curso: Escola de teatro
Destinatarios/as: mocidade entre 10 e 25 anos.

Número de horas:  45

Número de edicións: 

Número prazas:  25

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

Data de inscrición: 15 días despois da súa publica-
ción no portal www.xuventude.net
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Curso: Inglés para mozos/as
Destinatarios/as: mocidade entre 18 e 35 anos que posúa 
o carné xove.

Número de horas:  20

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

Curso: Creación de páxinas web
Destinatarios/as: mocidade entre 18 e 35 anos que posúa 
o carné xove.

Número de horas:  25

Número de edicións: 

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

Curso: Taller de xogos tradicionais
Destinatarios/as: mocidade entre 10 e 16 anos.

Número de horas:   8

Número de edicións:  1

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

Curso: Exposicións de fotografía variadas

Destinatarios/as: mocidade entre 18 e 35 anos que posúa 
o carné xove.

Número de edicións: 1

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

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

Espazo Xove 
de VILALBA 
Curso: Inglés para viaxar

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

Número de horas:  30

Número de edicións:  1 

Número de prazas:  15

Contidos: inglés oral básico.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilalba.

Data de inscrición: do 10 ao 20 de xaneiro.

Datas de realización: todos os luns dende o 28 de xaneiro 
a maio.

Data de exame (día e hora): non se realiza exame.
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Curso: Fotografía dixital

Destinatarios/as: 18 a 30 anos.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1 

Número prazas:  12

Contidos: Photoshop.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilalba.

Data de inscrición: do 11 ao 27 de marzo de 2013.

Datas de realización: 1.º semestre do ano.

Data de exame (día e hora): non se realiza exame.

Curso: Artes plásticas

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

Número de horas:  24

Número de edicións:  1 

Número prazas:  15

Contidos: técnicas innovadoras e vangardistas 
contemporáneas artesanais.

Modalidade: presencial. 

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilalba.

Data de inscrición: do 4 ao 20 de marzo de 2013. 

Datas de realización: abril e maio.

Data de exame (día e hora): non se realiza exame.

Curso: Patinaxe sobre xeo

Destinatarios/as: mocidade de 12 a 30 anos.

Número de horas:  12

Número de edicións:  2 

Número prazas:  40

Contidos: patinaxe en pista de xeo.

Modalidade: presencial. 

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilalba.

Data de inscrición: do 15 decembro de 2012 ao 22 
de xaneiro de 2013.

No caso de que non se cubran as prazas ofertadas 
ou cando as necesidades do servizo así o requiran, o 
Espazo Xove de Vilalba, como entidade organizadora, 
poderá modificar ou cancelar a citada actividade, 
para o que avisará previamente as persoas admitidas. 
As prazas serán adxudicadas por rigorosa orde de 
inscrición. Só se contactará cos admitidos e admitidas 
na actividade que se vaia realizar.
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Curso básico de mediación familiar 
e escolar 
Destinatarios/as: persoas que exerzan un labor 
educativo-formativo coa mocidade e informadores/as 
xuvenís e universitarios do ámbito social e da saúde.

Número de horas:   24 

Número de prazas: 30 (mínimo 10 persoas).

Contidos: 

◗	 Presentación dos servizos da rede de centros 
Quérote+.

◗	 Conceptos básicos de mediación.

◗	 O significado de familia.

◗	 Os distintos papeis dos pais.

◗	 O contorno escolar.

◗	 Estratexias de intervención.

Modalidade: semipresencial, 16 horas presenciais e 8 
horas a distancia.

Lugar de impartición: A Coruña, Ferrol, Santiago de 
Compostela, Lugo, Ourense e Vigo.

Data de inscrición: do 22 de marzo ao 20 de abril.

Data de realización: 2-29 de maio.

Horario: das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 
19.00 horas.

Curso de mediadores en 
intervención na diversidade 
funcional 
Destinatarios/as: persoas que exerzan un labor 
educativo-formativo coa mocidade e informadores/as 
xuvenís e universitarios do ámbito social e da saúde.

Número de horas:   24 

Número de prazas: 30 (mínimo 10 persoas).

Contidos: 

◗	 Presentación dos servizos da rede de centros 
Quérote+.

◗	 Conceptos básicos en diversidade funcional.

◗	 Diversidade funcional e afectividade-sexualidade.

◗	 Diversidade funcional e imaxe corporal.

◗	 Diversidade funcional e convivencia entre iguais.

◗	 Diversidade funcional e uso de novas ferramentas 
para as habilidades sociais.

◗	 Estratexias de intervención.

Modalidade: semipresencial, 16 horas presenciais e 8 
horas a distancia.

Lugar de impartición: A Coruña, Ferrol, Santiago de 
Compostela, Lugo, Ourense e Vigo.

Data de inscrición: do 22 de marzo ao 20 de abril.

Data de realización: 3-5 de xuño.

Horario: das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 
19.00 horas.

Curso: Intervención de mediadores 
en convivencia e relación sociais
Destinatarios/as: persoas que exerzan un labor 
educativo-formativo coa mocidade e informadores/as 
xuvenís e universitarios do ámbito social e da saúde.

Número de horas:   24 

Número de prazas: 30 (mínimo 10 persoas).

Contidos: 

◗	 Presentación dos servizos da rede de centros 
Quérote+.

◗	 Conceptos xerais.

◗	 As relacións co grupo.

◗	 As novas vías de relación: as TIC.

◗	 Técnicas de dinamización de grupos para a 
convivencia.

◗	 A resolución de conflitos.

◗	 Traballando na creación de recursos.

Modalidade: semipresencial, 16 horas presenciais e 8 
horas a distancia.

Lugar de impartición: A Coruña, Ferrol, Santiago de 
Compostela, Lugo, Ourense e Vigo.

Data de inscrición: do 22 de marzo ao 20 de abril.

Data de realización: 10-12 de xuño.

Horario: das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 
19.00 horas.

Curso básico de mediadores en 
intervención afectivo-sexual coa 
mocidade
Destinatarios/as: persoas que exerzan un labor 
educativo-formativo coa mocidade e informadores/AS 
xuvenís e universitarios do ámbito social e da saúde.

Número de horas:   24 

Número de prazas: 32 (mínimo 10 persoas).

Contidos: 

◗	 Presentación dos servizos da rede de centros 
Quérote+.

◗	 Conceptos sexolóxicos xerais.

◗	 Educación sexual no ocio e no tempo libre.

◗	 Autoconcepto e autoestima.

◗	 Sexualidade e diversidade funcional.

◗	 Estratexias de traballo: creando recursos.
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Modalidade: semipresencial, 24 horas presenciais e 8 horas 
a distancia.

Lugar de impartición: A Coruña, Ferrol, Santiago de 
Compostela, Lugo, Ourense e Vigo.

Data de inscrición: do 22 de marzo ao 20 de abril.

Data de realización: 17-19 de xuño.

Horario: das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 19.00 
horas.

Curso de ampliación de mediadores 
en intervención afectivo-sexual coa 
mocidade

Destinatarios/as: persoas que exerzan un labor educativo-
formativo coa mocidade e informadores/as xuvenís e 
universitarios do ámbito social e da saúde.

Número de horas:   24 

Número de prazas: 30 (mínimo 10 persoas).

Contidos: 

◗	 Conceptos sexolóxicos.

◗	 Información específica en prevención.

◗	 Información específica en afectividade.

◗	 Asesoramento individualizado: presencial e en liña.

◗	 Planificación de actividades de grupo.

◗	 Intervención en grupos específicos.

Modalidade: semipresencial, 16 horas presenciais e 8 horas 
a distancia.

Lugar de impartición: A Coruña, Ferrol, Santiago de 
Compostela, Lugo, Ourense e Vigo.

Data de inscrición: do 22 de marzo ao 20 de abril.

Data de realización: 24-26 de xuño.

Horario: das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 19.00 
horas.

Curso: Especialista en mediación

Destinatarios/as: persoas que exerzan un labor educativo-
formativo coa mocidade e informadores/as xuvenís e 
universitarios do ámbito social e da saúde.

Número de horas: 150 

Número de prazas:   30 (mínimo 10 persoas).

Contidos: 

◗	 Presentación dos servizos da rede de centros Quérote+.

◗	 Conceptos básicos de mediación.

◗	 Mediación na intervención na diversidade funcional.

◗	 Intervención en convivencia e relacións sociais.

◗	 Mediación en intervención afectivo-sexual coa mocidade.

◗	 Estratexias de intervención.

Modalidade: semipresencial, 90 horas presenciais e 60 
horas a distancia.

Lugar de impartición: A Coruña, Ferrol, Santiago de Com-
postela, Lugo, Ourense e Vigo.

Data de inscrición: do 22 de marzo ao 20 de abril.

Data de realización: 27 de maio-28 de xuño.

Horario: das 9:00 ás 14:00 horas e das 16:00 ás 19:00 
horas.
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Curso: Iniciación á lingua de signos 
española para voluntarios

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  42

Número de edicións:   1

Número de prazas:  25

Contidos: 

Módulo I: A comunidade xorda.

Modulo II: Expresión corporal e facial.

Modulo III: Os signos básicos na LSE.

Módulo IV: Saúdos e presentación.

Módulo V: Aspectos gramaticais básicos.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Rede galega de información 
e documentación xuvenil, praza do Matadoiro s/n, 
Santiago de Compostela.

Data de inscrición: do 7 ao 31 de xaneiro.

Data prevista de realización: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 
23 de febreiro e 1, 2, 8, 9, 15 e 16 de marzo.

Horario: os venres das 16.00 ás 19.00 horas e os 
sábados das 10.00 ás 13.00 horas.

Curso: Xestión de proxectos de 
voluntariado

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Introdución á planificación.

◗	 Retos que atopa a planificación da acción social 
solidaria.

◗	 Que ocorre cando unha entidade ou un equipo de 
voluntariado non planifica?

◗	 Aplicacións operativas da planificación para a acción 
voluntaria.

◗	 Fases nun modelo estándar de planificación dunha 
intervención social.

◗	 O proxecto como instrumento na planificación da 
acción voluntaria.

Módulo II: Introdución á xestión do voluntariado.

◗	 Aproximación ao voluntariado como referencia de 
xestión: conceptos de partida.

◗	 O voluntariado como “suxeito” de xestión.

◗	 O ciclo de xestión do voluntariado.

Módulo III: Propostas cara á xestión de proxectos de 
voluntariado.

◗	 O proxecto e o equipo de voluntariado como 
elementos interconectados.

◗	 O equipo de voluntariado como construción 
orientada polo proxecto.

◗	 Máis alá do equipo: o proxecto de acción voluntaria 
como marco de participación social.

◗	 O marco da participación: o ciclo do proxecto.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 4 ao 31 de xaneiro.

Data prevista de realización: do 1 ao 28 de 
febreiro.
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Curso de voluntariado. Nivel básico
Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas:  25
Número de edicións:  1
Número de prazas: sen límite.
Contidos:

Modulo I: Participación social e acción voluntaria.
◗	 Formas de participación social.
◗	 O fenómeno da acción voluntaria.
◗	 Historia da acción voluntaria.
Módulo II: As persoas voluntarias.
◗	 Definición e perfil das persoas voluntarias.
◗	 Funcións das persoas voluntarias.
◗	 Motivación das persoas voluntarias.
◗	 Actitudes e aptitudes das persoas voluntarias.
◗	 Dereitos e deberes das persoas voluntarias.
Módulo III: As entidades de acción voluntaria.
◗	 Definición e tipos de entidades de acción voluntaria
◗	 As relacións das entidades de acción voluntaria e as 

persoas voluntarias I.
◗	 As persoas destinatarias da acción voluntaria.
Módulo IV: Sectores de actuación da acción voluntaria.
◗	 Actividades de interese xeral.
◗	 A complementariedade da acción voluntaria.
Módulo V: Marco normativo da acción voluntaria en Galicia.
◗	 Lei 10/2011 de acción voluntaria.
◗	 Outros marcos normativos.
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: do 7 de xaneiro ao 7 de febreiro.
Data prevista de realización: do 8 de febreiro ao 8 de 
marzo.

Curso: Voluntariado para o apoio e o 
acompañamento ás vítimas de violencia 
de xénero
Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: O sistema sexo-xénero e o proceso de definición 
de papeis de xénero como base da desigualdade entre 
mulleres e homes.

Módulo II: Que é a violencia de xénero: normativa de 
referencia. Construción cultural da violencia. Causas e 
características.

Módulo III: As consecuencias da violencia de xénero nas 
mulleres vítimas e na súa familia (sobre todo fillos e fillas). 
Secuelas e efectos determinantes para a intervención e o 
apoio.

Módulo IV: Actuación ante os casos de violencia de xénero: 
recursos, programas de atención e dereitos das vítimas de 
violencia de xénero.

Módulo V: O papel das entidades de acción voluntaria 
e do voluntariado. Directrices e pautas para o apoio e o 
acompañamento.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 14 de xaneiro ao 13 de febreiro.

Data prevista de realización: do 18 de febreiro ao 18 de 
marzo.
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Curso: A acción voluntaria no 
ámbito penal

Destinatarios/as: penados que están cumprindo 
condena en establecementos penais de Galicia.

Número de horas:  10

Número de edicións:   5

Número de prazas:  25

Contidos:

Módulo I: O contexto penal.

Módulo II: Estratexias de intervención no ámbito 
penal.

Módulo III: Funcións do voluntariado.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Centro Penal do Pereiro de 
Aguiar en Ourense, Centro Penal de Teixeiro na Coruña, 
Centro Penal de Monterroso en Lugo, Cis Coruña e Cis 
Vigo.

Data de inscrición: do 1 ao 28 de febreiro.

Data prevista de realización: ao longo do mes de 
marzo.

Horario: das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 
21.00 horas.

Curso: Recursos para a animación 
sociocultural dende o voluntariado. 
Voluntariado en bibliotecas

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas:  20
Número de edicións:  1
Número de prazas: sen límite.
Contidos:

Módulo 1:
O animador sociocultural e o equipo de animación 
como axentes de intervención social. Destinatarios/as 
da animación sociocultural.
Os espazos de animación no voluntariado: familia, 
escola, tempo libre, campamentos, pix (puntos de 
información xuvenil), acampadas, ludotecas, bibliotecas.
Tipos de recursos para a animación no tempo libre: 
xogos, obradoiros, veladas, cancións, técnicas.
Módulo 2:
As bibliotecas como espazos de animación.
Animación á lectura.
Animación á escritura.
Recursos: humanos e materiais.
Módulo 3:
As técnicas.
Técnicas de grupo.
Técnicas para a resolución de conflitos.
Desenvolvemento dunha sesión de animación nunha 
biblioteca.
Bibliografía.
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: do 1 ao 26 de febreiro.
Data prevista de realización: do 1 ao 27 de marzo.

Curso: Voluntariado ambiental

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: O voluntariado ambiental. Introdución e 
obxectivos.

Módulo II: Conceptos básicos ambientais.

Módulo III: Deterioración ambiental. Causas e 
consecuencias.

Módulo IV: A sensibilización ambiental. Motor de 
cambio.

Módulo V: Experiencias e recursos de voluntariado 
ambiental.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 1 ao 27 de febreiro.

Data prevista de realización: do 4 de marzo ao 4 
de abril.
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Curso de voluntariado por e para 
maiores

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: As persoas maiores.

Módulo II: Dinámicas e estratexias de interacción social.

Módulo III: Funcións do voluntariado.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 7 de febreiro ao 7 de marzo.

Data prevista de realización: do 12 de marzo ao 12 de 
abril.

 

Curso: Voluntariado dixital: redes 
sociais e comunicación 2.0

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas:   32 
Número de edicións:    1
Número de prazas:  100
Contidos: 
Parte I: Redes sociais e comunicación 2.0.
◗	 Da web tradicional á web 2.0.
◗	 Os medios sociais: blogs, foros, agreganotes de noticias, 

microblogging, podcast e vídeo en liña, comunidades e 
widgets.

◗	 Principais medios sociais en España: Linked-In, Tuenti, 
Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Slideshare, Menéame e 
Technorati.

Parte II: Identidade dixital.
◗	 Como construír unha marca persoal.
◗	 Identidade dixital e emprego.
Parte III: Crowdfunding
◗	 Novos sistemas de financiamento a través das redes 

sociais. Plataformas de crowdfunding.
Parte IV: Community manager 
◗	 Que é un community manager?
◗	 Ferramentas básicas para un community manager.
◗	 Nocións básicas de posicionamento en buscadores (SEO e 

SEM).
◗	 Xestión da reputación en liña e medición do SMO.
Lugar de impartición: Cidade da Cultura e Aulas CeMIT 
(vía streaming video).
Modalidade: presencial.
Data de inscrición: do 8 de marzo ao 8 de abril.
Data prevista de realización: mes de abril.
Horario: pendente.
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Curso: Voluntariado con persoas con 
alzhéimer

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: O alzhéimer.

Módulo II: O voluntariado.

Módulo III: Funcións do voluntariado.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 25 de febreiro ao 25 de marzo.

Data prevista de realización: do 1 ao 30 de abril.

Curso: Aprendizaxe-servizo: 
metodoloxías para a mellora da 
acción voluntaria 
Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia. 
Número de horas:  20
Número de edicións:   1
Número de prazas: sen límite.
Contidos:
Módulo I: Aprendizaxe-servizo: un marco de educación 
e compromiso cívico. 
◗	 Aprendizaxe-servizo: definición.
◗	 Características esenciais dun proxecto de 

aprendizaxe-servizo.
◗	 Algunhas experiencias con éxito de APS.
Módulo II: As claves dun proxecto de aprendizaxe-
servizo.
◗	 O carácter integrador da APS: o proceso de 

aprendizaxe e o servizo á comunidade.
◗	 O traballo en rede na comunidade. De onde parte a 

APS? Posibilidades para a acción.
◗	 APS versus voluntariado: sinerxías para a mellora 

dende unha perspectiva comunitaria.
Módulo III: O deseño dun proxecto de aprendizaxe-
servizo.
◗	 Podo aplicar un proxecto de aprendizaxe-servizo na 

miña entidade/realidade?
◗	 As fases nun proxecto de APS.
◗	 Deseño do noso proxecto de APS. Bosquexo da 

proposta.
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: do 26 de febreiro ao 26 de marzo.
Data prevista de realización: do 2 abril ao 2 de maio.

Curso básico de psicoloxía para 
voluntarios. Habilidades e recursos 
para voluntarios de entidades sen 
ánimo de lucro

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Conceptos básicos sobre a acción voluntaria.

Módulo II: Campos de actuación do labor voluntario.

◗	 Solidariedade.

◗	 Prevención.

◗	 Reinserción.

◗	 Desenvolvemento social.

◗	 Sensibilización e denuncia social.

Módulo III: Características psicolóxicas dos 
Destinatarios/as da acción voluntaria.

◗	 Traballo coa infancia.

◗	 Traballo con adolescentes.

◗	 Traballo con persoas da terceira idade.

◗	 Traballo con inmigrantes.

◗	 Traballo con poboación reclusa. 

◗	 Traballo con persoas discapacitadas.

◗	 Traballo con drogodependentes.

◗	 Traballo con outros colectivos.
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Módulo IV: Habilidades e recursos para voluntarios de 
entidades sen ánimo de lucro.

◗	 Habilidades persoais para o traballo voluntario.

◗	 Recursos para modificar condutas.

◗	 Habilidades de comunicación.

◗	 Habilidades para resolver conflitos.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 1 de marzo ao 1 de abril.

Data prevista de realización: do 5 de abril ao 6 de maio.

 

Curso: Iniciación á infancia no 
voluntariado

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas:  25

Contidos: 

Módulo I: Conceptos básicos sobre voluntariado e 
solidariedade.

Módulo II: Aprendendo a ser voluntarios e solidarios.

Módulo III: Experiencias noutros países.

Módulo IV: Ferramentas e recursos para educar a infancia no 
voluntariado.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 1 de marzo ao 1 de abril.

Data prevista de realización: 5, 12, 19 e 26 de abril e 3 
de maio.

Horario: das 16.00 ás 20.00 horas.
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Curso: Voluntariado hospitalario

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Dinámica hospitalaria.

Módulo II: Habilidades sociais e comunicación co 
enfermo e coa súa familia.

Módulo III: O voluntariado.

Módulo IV: Funcións do voluntariado.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 1 ao 29 de abril.

Data prevista de realización: do 3 de maio ao 3 de 
xuño.

Curso: Acción voluntaria para o 
deporte

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas:  25

Contidos:

Módulo I: Introdución ao voluntariado deportivo.

Módulo II: Estrutura organizativa do deporte e 
protocolo deportivo.

Módulo III: Voluntariado, deporte e discapacidade.

Módulo IV: Xestión de urxencias sanitarias.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Rede galega de información 
e documentación xuvenil, praza do Matadoiro s/n, 
Santiago de Compostela.

Data de inscrición: do 1 ao 30 de abril.

Data prevista de realización: 3, 10, 24 e 31 de 
maio e 7 de xuño.

Horario: das 16.00 ás 20.00 horas.

 

Curso: O voluntariado como 
mediador con persoas con DCA

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Definicións e conceptos básicos sobre 
discapacidade.

1.1  A discapacidade e o enfoque de dereitos.

1.2  Lexislación básica estatal e autonómica sobre 
discapacidade.

1.2.1 Lei de dependencia. Graos, baremos e 
niveis de dependencia.

1.3  Clasificación básica e tipos de discapacidades.

1.4  Servizos para persoas con discapacidade.

Módulo II. Introdución ao dano cerebral adquirido.

2.0  O DCA. Datos e cifras do seu alcance.

2.1  Definición.

2.2  Causas.

2.3  Consecuencias.

2.4  Modelo de atención.

Módulo III. As persoas con dano cerebral adquirido.

3.1  Secuelas do DCA. Pautas, tratamentos e 
inclusión social.

3.2  Intervención con persoas con DCA.
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3.2.1  Coidados e atencións básicas. Estratexias de 
intervención e relación.

3.2.2  As familias das persoas afectadas: como e que 
traballar con elas.

3.2.3  O ámbito social e educativo das persoas 
afectadas: cuestións e pautas que hai que 
traballar con eles e con outros profesionais.

3.2.4  Nenos e nenas con DCA.

3.3  As entidades especializadas en DCA: como traballan, 
o seu equipo de traballo interdisciplinar, a relación 
coas familias.

3.3.1  Papel do coidador principal.

3.3.2  Cuestións que convén ter en conta sobre o 
coidador ou coidadores.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 2 ao 30 de abril.

Data prevista de realización: do 6 de maio ao 6 de xuño.

 

Curso: Voluntariado coa infancia e coa 
adolescencia. Apoio condutivo positivo

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Fundamentación.

◗	 Introdución.

◗	 Voluntariado. Definición, características, aptitudes e 
actitudes. Campos de intervención.

◗	 Infancia e adolescencia. Características, desenvolvemento e 
necesidades.

Módulo II: Programas de voluntariado na infancia e na 
adolescencia. Programas e servizos.

Módulo III: Metodoloxía e habilidades do voluntario coa 
infancia e coa adolescencia: apoio condutivo positivo.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 3 de abril ao 3 de maio.

Data prevista de realización: do 7 de maio ao 7 de xuño. 
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Curso: A xestión do voluntariado 
por parte da entidade. Innovando 
nas entidades de voluntariado

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Para que a innovación? Introdución dende a 
xestión de voluntariado.

◗	 Que se lle pide hoxe á xestión do voluntariado dende 
as entidades? 

◗	 Modelo de referencia na xestión de voluntariado.

Módulo II: Por que a innovación? Introdución en 
perspectiva estratéxica.

◗	 Importancia da perspectiva estratéxica para as 
entidades. 

◗	 Importancia da innovación como estratexia.

Módulo III: En que a innovación? Algunhas nocións de 
referencia.

◗	 No que atinxe ao perfil do voluntariado:

•	 Tendencias	que	convén	ter	en	conta	dende	as	
entidades.

•	 Algunhas	estratexias	de	resposta.

◗	 No que atinxe ao campo de acción do voluntariado: 

•	 Tendencias	que	convén	ter	en	conta	dende	as	
entidades. 

•	 Algunhas	estratexias	de	resposta.

◗	 No que atinxe ás ferramentas para a xestión do 
voluntariado:

•	 Referentes	que	convén	ter	en	conta	dende	as	
entidades.

•	 Algúns	exemplos.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 2 ao 30 de maio.

Data prevista de realización: do 4 de xuño ao 4 de 
xullo.

Curso: Responsabilidade social 
corporativa

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Contexto.

◗	 O concepto de responsabilidade social corporativa 
(RSC) e conceptos asociados.

◗	 Orixes e factores que impulsan a RSC.

Módulo II: Elementos que convén ter en conta.

◗	 Dimensións da RSC.

◗	 Referencias.

◗	 Consideracións específicas para o terceiro sector.

Módulo III: Referencias metodolóxicas.

◗	 Ferramentas na aplicación da RSC.

◗	 Boas prácticas.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 3 de maio ao 4 de xuño.

Data prevista de realización: do 7 de xuño ao 8 de 
xullo.
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Curso: Voluntariado para o tratamento 
de mulleres vítimas de tráfico de persoas

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Contextualización e conceptos básicos. Orixes da 
desigualdade entre homes e mulleres, a explotación sexual 
e o tráfico de mulleres e nenas como forma de violencia de 
xénero.

Módulo II: O tráfico de mulleres: en que medida, por que 
e con que consecuencias. As cifras do tráfico de mulleres no 
eido internacional e nacional. Consecuencias persoais, sociais 
e sanitarias para as vítimas. 

Módulo III: Actuación. Normativa internacional e nacional. 
Recursos dispoñibles.

Módulo IV: Actuación. O papel do voluntariado: folla de 
ruta.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 26 de xullo ao 28 de agosto.

Data prevista de realización: do 2 ao 30 de setembro.

 

Curso de voluntariado. Nivel de 
especialización

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas:  25
Número de edicións:  1
Número de prazas: sen límite.
Contidos:

Modulo I: Participación social e acción voluntaria.
◗	 O fenómeno da acción voluntaria II.
◗	 Novas formas de participación social.
Módulo II: As entidades de acción voluntaria.
◗	 As relacións das entidades de acción voluntaria e as 

persoas voluntarias II.
◗	 A dinamización e a xestión da acción voluntaria.
Módulo III: Os proxectos de acción voluntaria.
◗	 A formulación de proxectos de acción voluntaria.
◗	 Exemplos de proxectos de acción voluntaria.
Módulo IV: Sectores de actuación da acción voluntaria.
◗	 O voluntariado de acción social.
◗	 O voluntariado no ámbito sociosanitario.
◗	 O voluntariado ambiental.
◗	 O voluntariado de dinamización rural.
◗	 Outros tipos de voluntariado en actividades de interese 

xeral.
Módulo V: Marco normativo e de planificación da acción 
voluntaria en Galicia.
◗	 A Lei 10/2011 de acción voluntaria II.
◗	 O III Plan galego de acción voluntaria (2011-2014).
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
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voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 9 de agosto ao 10 de 
setembro.

Data prevista de realización: do 13 de setembro ao 
14 de outubro.

Curso: Implicación emocional na 
acción voluntaria
Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas:  20
Número de edicións:  1
Número de prazas: sen límite.

Contidos:
Módulo I: Conceptos clave do voluntariado: 
características da acción voluntaria.
Módulo II: Motivacións e actitudes dos voluntarios.
Módulo III: Aspectos emocionais do voluntariado.
◗	 Emocións positivas.
◗	 Emocións negativas.
◗	 Límites da implicación emocional e persoal.
Módulo IV: Relacións entre emocións e permanencia 
na entidade.
◗	 Uso potencial por parte dos xestores de voluntariado.
Módulo V: Intelixencia emocional.
◗	 Conceptos clave sobre intelixencia emocional.
◗	 Desenvolvemento da competencia para lle facer 

fronte ao labor voluntario.
◗	 Claves para coidar a implicación emocional: manexo 

das emocións, afrontamento do estrés, do dó, uso do 
humor, creación de redes de apoio social etc.

Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: do 14 de agosto ao 16 de 
setembro.
Data prevista de realización: do 20 de setembro ao 
21 de outubro.

Curso: Atención á dependencia 
dende a perspectiva do voluntariado

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Atención á dependencia.

Módulo II: Envellecemento activo e prevención da 
dependencia.

Módulo III: O voluntariado.

Módulo IV: Funcións do voluntariado.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 2 de setembro ao 2 de 
outubro.

Data prevista de realización: do 7 de outubro ao 7 
de novembro.
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Curso: Tempo libre e voluntariado

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite

Contidos:

Módulo I:
◗	 Que entendemos por tempo libre?
◗	 Por que o voluntariado social no tempo libre?
◗	 Dereitos e deberes dos voluntarios.
◗	 Historia do voluntariado social.
◗	 Compromiso social e voluntariado.

Módulo II:
◗	 Sectores aos que se dirixe o voluntariado no tempo libre.
◗	 Ámbitos nos que traballan os voluntarios.
◗	 Entidades de acción voluntaria.
◗	 Leis que rexen o voluntariado. Lei de acción voluntaria 

(Xunta de Galicia).

Módulo III:

◗	 Voluntariado internacional.

◗	 Voluntariado virtual.

◗	 Bibliografía.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 1 ao 29 de outubro.

Data prevista de realización: do 4 de novembro ao 4 de 
decembro.

Curso: Voluntariado para técnicos de 
EELL
Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.          

Contidos: 

Módulo I: Introdución ao voluntariado como “suxeito”.
◗	 Conceptos de referencia á hora de falar de voluntariado.
◗	 Recomendacións xerais á hora de traballar con 

voluntariado.

Módulo II: O voluntariado como ámbito de acción das 
entidades locais.
◗	 Marco normativo de referencia.
◗	 Modelos de xestión de voluntariado.

Módulo III: Algúns instrumentos de referencia.
◗	 Servizo de voluntariado.
◗	 Regulamentos.
◗	 Planificacións-desenvolvemento de programas.
◗	 Formación e coordinación de axentes.
◗	 Estratexias de promoción-captación de voluntariado.

 Módulo IV: Algunhas referencias.
◗	 Prácticas no ámbito galego.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 4 de outubro ao 4 de novembro.

Data prevista de realización: do 8 de novembro ao 10 de 
decembro.
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Inscrición nas accións formativas do 
Plan de formación no eido do tempo 
libre 2013

Todos os cursos están dirixidos a mozas e mozos en xeral. Terán preferencia, en 
primeiro lugar, as persoas que  posúan o titulo de monitor/a ou director/a de tempo 
libre, en segundo lugar, aquelas que posúan o carné xove, e logo por orde de entrada 
dos correos electrónicos. 

◗	 Á solicitude poderase acceder na web www.xuventude.net

◗	 A solicitude dos cursos efectuarase unicamente por vía telemática; calquera 
solicitude que non se faga deste xeito considerarase desestimada. 

◗	 O enderezo electrónico que figure na solicitude será individual, non se aceptará 
un mesmo enderezo para dúas ou máis persoas. Nese enderezo recibiredes, de 
ser o caso, a confirmación de que estades admitidos/as  no curso e calquera outra 
información sobre o mesmo.

◗	 Se queredes participar en varios cursos, teredes que facer unha solicitude individual 
por cada curso. 

◗	 O feito de non cumprir coas premisas anteriores suporá a eliminación das 
solicitudes.

Pasos que compre seguir para matricularse:

◗	 Solicitude debidamente cuberta. 

◗	 No caso de posuír o carné xove, deberedes enviar unha copia escaneada ao 
enderezo formaciontempolibre.ctb@xunta.es no prazo de 48 horas dende o envío 
da solicitude. 

◗	 Unha vez recibidas as solicitudes correctamente, asignaranse as prazas no curso 
solicitado ata esgotar o total de prazas, tendo en conta o anteriormente indicado 
nas preferencias da selección.

◗	 Comunicarásevos mediante mensaxe electrónica dende formaciontempolibre.ctb@
xunta.es ao enderezo que indicastes na solicitude a adxudicación da praza e o lugar 
e o día de comezo do curso, así como calquera outra particularidade de interese 
para vós. 

◗	 No caso de que non poidades realizar o curso, cómpre que o comuniquedes o máis 
axiña posible, co fin de que esa praza a poida aproveitar outra persoa interesada. 
Debedes comunicalo por correo electrónico.

◗	 En todos os casos, o prazo de inscrición nos cursos rematará quince días antes do 
inicio de cada un deles.

Importante:

◗	 En cada curso soamente se permitirá faltar o 10% do total de horas; de incumprir 
esta condición, a persoa non terá dereito ao diploma.

◗	 A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado poderá anular calquera dos cursos 
de non poder reunir un grupo de xente suficiente para desenvolvelo. 

◗	 Para aclarar calquera dúbida que teñades sobre esta formación podedes chamar ao 
981 957  057  ou escribir un correo ao enderezo: formaciontempolibre.ctb@xunta.es 



PLAN 

DE FORMACIÓN 

NO EIDO DO 

TEMPO LIBRE

65

Curso: Organización de ludotecas e 
recursos para a animación á lectura e á 
escritura dentro dun marco non formal

Número de horas:  40 

Número de prazas:  50

Contidos:

1.  Historia e evolución das ludotecas galegas.                       

2.  Concepto e xustificación.                                

3.  Funcións.                                             

4.  Programación e organización.                          

5.  Clasificación dos xogos e xoguetes.

6.  O/A monitor/a de ludotecas.                                 

7.  A programación de actividades.                       

8.  Temas transversais para traballar na ludoteca: animación á 
lectura e á escritura. Recursos.

Modalidade: en liña.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio do 
curso.

Data prevista de realización: do 15 febreiro ao 13 de 
marzo.

Horario: titorías: martes das 10.00 ás 13.00 horas; mércores 
das 16.00 ás 18.00 horas.

Equipo persoal imprescindible: procesador de texto e 
folla de cálculo Office.

Curso: Habilidades técnicas do tempo 
libre para a empregabilidade da 
mocidade

Número de horas:  45 

Número de prazas:  30

Contidos:

Módulo I. Habilidades sociais e técnicas que se desenvolven 
no tempo libre.  

Módulo II. Perfís profesionais e competencias no mercado 
laboral.  

Módulo III. Ferramentas para a aplicación das habilidades 
do tempo libre na procura do emprego.                                                                                                                                        

Módulo IV. Outros instrumentos e técnicas innovadoras na 
empregabilidade.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Santiago de Compostela.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio do 
curso.

Data prevista de realización: do 1 de marzo ao 15 de 
abril.

Sesión presencial: sábado 13 de abril.

Horario: das 9.30 ás 14.30 horas. 

Equipo persoal imprescindible: ordenador, conexión á 
internet, correo electrónico, tarxeta de son e altofalantes.
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Curso: Dinamización do 
asociacionismo xuvenil e liderado

Número de horas:  30 

Número de prazas:  20

Contidos:

Módulo I. O asociacionismo xuvenil.                                                                 

Módulo II.  Xestión de recursos nunha asociación.                                                                                   
Módulo III. Organización e xestión.                                                                           

Módulo IV. Liderado: tipos e técnicas. O coaching.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Vigo. 

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso. 

Data prevista de realización: 2, 3, 9 e 10 de marzo.

Horario: sábados das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 
ás 21.00 horas, e domingos das 9.00 h ás 14.00 horas.

Curso: Intelixencia emocional 
aplicada á dirección de equipos

Número de horas:  30 

Número de prazas:  20

Contidos:

Módulo I. Liderado: tipos, enfoque situacional do 
liderado e toma de decisións.                                                                                                             

Módulo II. A dirección de equipos.                                                                        

Módulo III. Ferramentas importantes.                                                                                                     

Módulo IV. Mellorar a capacidade de comunicación 
a través de técnicas de PNL (programación 
neurolingüística).                                                                                                              

Módulo V. Casos prácticos.

Modalidade: presencial

Lugar de impartición: Vigo.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: 6, 13, 20, 27 de abril.

Horario: sábados 6, 13 e 20 de abril das 9.30 ás 14.00 
horas e das 16.00 ás 20.00 horas e o sábado 27 de 
abril das 9.30 ás 14.00 horas.

 

Curso: Técnicas de animación e 
creación artística no ocio e tempo 
libre 

Número de horas:  60

Número de prazas:  30

Contidos:  

Módulo I. Técnicas teatrais no tempo de lecer.

Módulo II. Caracterización de personaxes a través da 
maquillaxe.

Módulo III. Recursos musicais para o tempo libre.

Módulo IV.  Manualidades.

Módulo V.  Xogos e dinámicas de grupo.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: A Coruña.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: do 1 de abril ao 10 de 
maio. Sesións presenciais: 6 e 7 de abril.

Horario: sábado día 6 das 10.30 ás 14.30 horas e das 
16.30 ás 20.30 horas; domingo 7 das 10.30 ás 14.30 
horas. 

Equipo persoal imprescindible: durante as sesións 
presenciais é imprescindible roupa e calzado de 
deporte. 
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Curso: Envellecemento activo: 
animación sociocultural e dinamización 
de grupos no colectivo da terceira idade

Número de horas:  26

Número de prazas:  25 

Contidos:

Módulo I. Introdución.                                                                                           

Módulo II.  Animación.                                                                              

Módulo III. Novas tecnoloxías.                                                                          

Módulo IV. Práctica.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Vigo.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio do 
curso.

Data prevista de realización: 6, 13, 20 e 27 de abril.

Horario: das 10.00 ás 13.30 horas e das 16.00 ás 19.00 
horas.  

Curso: Formación en comunicación e 
creatividade para o autoemprego no 
tempo libre

Número de horas:  40

Número de prazas:  20

Contidos:

Módulo I. A comunicación (fundamentos, métodos, análise 
da realidade e a comunicación o servizo do tempo libre).                                            

Módulo II. A creatividade (fundamentos, deseño de 
sesións creativas e desenvolvemento do liderado a través da 
creatividade).                                          

Módulo III. O coaching. 

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: 

Centro Lug2. Complexo Residencial Lug. 

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio do 
curso.
Data prevista de realización: 6, 7, 13, e 14 de abril.
Horario: das 9.00 ás 21.00 horas. 
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Curso: Especialización en ambiente 
para a mellora da profesionalidade 
e da empregabilidade dos 
traballadores e traballadoras do 
tempo libre

Número de horas:  25 
Número de prazas:  20
Contidos:

Módulo I. Conceptos xerais: o medio e a súa 
problemática. A educación ambiental como eixe 
transversal das actividades de tempo libre.                                              

Módulo II. Interpretación do patrimonio.                                         

Módulo III. Normativa ambiental xeral e local aplicable 
ás actividades de tempo libre.  

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Albergue Xuvenil Equal (Coles 
– Ourense).

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: do 3 ao 5 de maio.

Horario: venres: das 16.00 ás 21.00 horas; sábado: 
das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 21.00 horas; 
domingo: das 9.00 ás 14.00 horas e das 15.30 ás 
20.30 horas.

Incorporación: 1 hora antes do día de inicio.

Saída: ás 21:00 horas do domingo.

Equipo persoal imprescindible: saco de durmir, 
roupa e calzado axeitados para as saídas, toalla, útiles 
de aseo persoal.

Observacións: as persoas participantes aloxaranse no 
albergue en réxime de pensión completa.

Curso: Como deseñar unha carreira 
de orientación
Número de horas:  25 
Número de prazas:  22
Contidos:

1. Topografía e cartografía básicas.                                                                      
2. Orientación con planos.
3. Uso do compás.   
4. Xogos e carreiras de orientación. 
5. Orientación deportiva. 
6. Deseño e carreiras.  
7. Construción de balizas.        
8. Recursos web das carreiras de  orientación.         
9. Realización de carreiras de orientación.
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Albergue Xuvenil Vicente 
Agulló (Mouriscade - Lalín). Pontevedra.
Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.
Data prevista de realización: 26, 27 e 28 de abril 
de 2013.
Horario: 
Primeiro día: das 16.00 ás 22.00 horas.
Segundo día: das 9.00 ás 22.00 horas.
Terceiro día: das 9.00 ás15.00 horas.
Incorporación: o día 26 de abril de 15:30 h a 16:30 h.
Saída: o día 28 de abril ás 15.00 horas.
Equipo persoal imprescindible: saco de durmir, 
chancletas, útiles individuais de aseo, toalla grande, 
tenis, botas de sendeirismo, roupa cómoda ou deportiva 
para os tres días, mudas, roupa de abrigo, impermeable 
e lanterna.
Outros aspectos: a actividade inclúe o aloxamento no 
albergue en réxime de pensión completa.

Curso: Novas tecnoloxías. 
Ferramentas para o traballo no 
tempo libre e dinamización xuvenil

Número de horas:  25 

Número de prazas:  20

Contidos:

1. A web 2.0 como ferramenta no tempo libre:

◗	 Concepto de web 2.0.

◗	 Ferramentas web 2.0: blog, fotolog, wiki e Doodle.

◗	 Ferramentas 2.0: redes sociais.

◗	 Ferramentas 2.0: programación de tempo libre.

2. Aplicación da web 2.0 ao tempo libre e á 
dinamización xuvenil:

◗	 Riscos de web 2.0 no traballo coa infancia e a 
mocidade (foro de debate).

◗	 Propostas do uso de web 2.0 na educación.

◗	 Web 2.0 para a organización interna da entidade.

3. Creación e desenvolvemento de ferramentas web 
2.0: aplicación práctica no tempo libre:

◗	 Práctica 1: blog.

◗	 Práctica 2: Facebook.

◗	 Práctica 3: Twitter.

◗	 Práctica 4: organización interna.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Santiago de Compostela.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: 15, 16, 17, 22, 23, 24 
de abril.

Horario: luns, martes e mércores das 16.00 ás 20.15 
horas.
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Curso: Básico de prevención de riscos 
laborais en actividades de tempo libre

Número de horas:   60

Número de prazas:   30

Contidos:

Módulo I. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no 
traballo.

Módulo II. Riscos xerais e a súa prevención.

Módulo III. Riscos específicos e a súa prevención no sector 
correspondente á actividade da empresa: actividades de 
tempo libre.

Módulo IV. Elementos básicos de xestión da prevención de 
riscos.

Módulo V. Primeiros auxilios.

Módulo VI. A prevención de riscos laborais dende a 
perspectiva de xénero.

Modalidade: en liña, con exame presencial final (27 de xuño 
ás 10.00 h). Poderase facer nos seguintes lugares:

◗	 EGAP – Santiago de Compostela. Polígono das Fontiñas. 
Rúa Madrid, 2 - 15707 Santiago de Compostela. 

◗	 Centro ISSGA - A Coruña. Rúa Doutor Camilo Veiras, 8 - 
15006  A Coruña. Tfno.: 981 182 329/Fax: 981 182 332. 

◗	 Centro ISSGA – Lugo. Rolda de Fingoi, 170 - 27071 Lugo. 
Tfno.: 982 294 300/Fax: 982 294 336 

◗	 Centro ISSGA – Ourense. Rúa de Villaamil e Castro, s/n - 
32872 Ourense. Tfno.: 988 386 395/Fax: 988 386 222. 

◗	 Centro ISSGA – Pontevedra. Camiño Coto do Coello, 2 - 
36812 Rande (Redondela – Pontevedra). Tfno.: 886 218 
100/Fax: 886 218 102 

Lugar de impartición: o exame final poderase facer en 
calquera dos centros que o ISSGA ten nas catro provincias 
galegas ou na EGAP en Santiago de Compostela.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio do 
curso.

Data prevista de realización: do 7 de maio ao 27 de 
xuño.
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Curso: Educación e terapia asistida 
con animais de granxa

Número de horas:  30 

Número de prazas:  25

Contidos:

Módulo I. Fundamentos da TEED asistida con animais: 
principais conceptos e referentes.
Módulo II.  O equipo de traballo en TEAA.                                                                                   
Módulo III. Os animais de terapia.                                                                           
Módulo IV. Colectivos que poden beneficiarse 
da intervención en contextos de granxa, claves e 
contraindicacións.                                    
Módulo V. A educación facilitada con animais de granxa.                                     
Módulo VI. Os animais de granxa como recurso 
terapéutico. 
Módulo VII. Metodoloxía de traballo nos programas 
de terapia asistida con animais de granxa                                                                        
Módulo VIII. Deseño específico de actividades 
educativas e terapéuticas na granxa.                                                                                                            
Módulo IX. Proxecto conexión granxa: intervención 
psicosocioeducativa facilitada con animais de granxa 
e o seu contexto dirixido a nenos e nenas e mozos e 
mozas en situación de vulnerabilidade.
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Lodoselo (Sarreaus – Ourense).
Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.
Data prevista de realización: do 17 ao 19 de maio 
de 2013.
Horario: das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 
21.00 horas.
Equipo persoal imprescindible: Non inclúe 
manutención nin pernoita.

Curso:  Especialización en deportes 
de pa: kaiak e paddle surf

Número de horas:  25 

Número de prazas:  20

Contidos:

Módulo I. Téc

Módulo II. Seguridade na auga.                                                                                                                                     

Módulo III. O material.

Módulo IV. Aplicación a actividades de fin de semana 
e campamentos.

Módulo V. Primeiros auxilios básicos.

Módulo VI. Prácticas (kaiak de mar, kaiak surf e 
paddleboard).

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Albergue Xuvenil As Sinas 
(Vilanova de Arousa)

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: 17, 18 e 19 de maio.

Horario:

Venres das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 21.00 
horas.

Sábado das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 21.00 
horas.

Domingo das 9.00 ás 15.00 horas.

(inclúe manutención e pernoita).

Incorporación: venres 17 de maio, das 9.00 ás 10.00 
horas.

Saída: domingo 19 de maio, a partir das 15.00 horas.

Equipo persoal imprescindible:

Saco de durmir; útiles de aseo persoais, roupa náutica 
(escarpíns, licra, traxe de neopreno, chuvasqueiro...)

Curso: Inserción laboral, relacións 
laborais e autoemprego no tempo 
libre

Número de horas:  40 

Número de prazas:  20

Contidos:

Módulo I. A empregabilidade.

Módulo II. Técnicas actuais de busca de emprego. 

Módulo III. Aspectos legais da relación laboral.  

Módulo IV. O autoemprego.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Pontevedra.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: do 20 maio ao 4 xuño.

Horario: das 17.00 ás 20.30 horas (de luns a venres).
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Curso: Especialización en primeiros 
auxilios e prevención para monitores/as 
e directores/as de tempo libre

Número de horas:  40 

Número de prazas:  30

Contidos:

Módulo I. Resucitación cardiopulmonar básica (protocolos 
actualizados 2010). 

Módulo II. Outras actuacións nos primeiros auxilios no 
tempo libre.

Módulo III. Técnicas e uso de material.                                                                              

Módulo IV. Contidos básicos de auxilio en medio acuático.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: A Coruña (Dodro).

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio do 
curso.

Data prevista de realización: do 20 ao 24 de maio de 
2013.

Horario:

Luns a xoves das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 21.00 
horas.

Venres das 10.00 ás 14.00 horas.

Equipo persoal imprescindible: recomendable levar roupa 
cómoda. Para o último día do curso, o venres, é necesario 
levar os útiles mínimos para ir á piscina (bañador, toalla, 
calzado de auga, gorro, lentes...).

Curso: Xestión e dirección de entidades 
non lucrativas. A forza do terceiro sector

Número de horas:  50 

Número de prazas:  45

Contidos:

Módulo I. Marco legal: lexislación sobre asociacións, 
utilización de fondos públicos e normativa específica de 
entidades xuvenís.                                                                                         

Módulo II. Xestión das organizacións: 

◗	 Creación e legalización dunha entidade non lucrativa: acta 
fundacional, estatutos, rexistros, solicitude CIF…

◗	 Obrigas contables e fiscais.

◗	 Liderado. Estilos de dirección. A dirección dun equipo de 
traballo. Desenvolvemento de reunións de equipos.

◗	 Resolución de conflitos.

◗	 Avaliación de actividades e proxectos.                                                                  

Módulo III. Recursos e subvencións:

◗	 Recursos propios da entidade: cotas de socios, doazóns, 
prestación de servizos… 

◗	 Recursos e subvencións privadas: fundacións de entidades 
bancarias e caixas de aforros, patrocinios… 

◗	 Recursos públicos: subvencións municipais, autonómicas, 
estatais e europeas.

Modalidade: en liña.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio do 
curso.

Data prevista de realización: do 1 ao 30 de xuño.
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Curso: Ocio centrado na persoa. 
Atención a persoas con TEA e 
discapacidade intelectual

Número de horas:  20 

Número de prazas:  45

Contidos:

Módulo I. A TEA e discapacidade intelectual. 

Módulo II.  Ocio.                                                                                    

Módulo III. Modelo de ocio centrado na persoa.

Módulo IV. Aspectos prácticos do ocio para persoas 
con TEA.          

Módulo V. Coaching. Como actuar en equipo.

Modalidade: en liña.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: do 3 ao 21 de xuño.

Horario: 8 horas semanais de titoría. Martes, mércores 
e xoves das 11.00 ás 13.00 horas; e venres das 18.00 
ás 20.00 horas.

  

Curso: Stop motion: técnicas de 
animación audiovisual como recurso 
para os profesionais do tempo libre

Número de horas:  25

Número de prazas:  20

Contidos:

◗	 Introdución e exemplos de stop motion.

◗	 Diferentes técnicas de stop motion: plastilina, 
debuxo, area, animación co corpo

◗	 Deseño, modelaxe e construción de personaxes para 
stop motion.

◗	 Preparación do guión, materiais, escenario e iluminación.

◗	 Realización do stop motion.

◗	 Manexo de programas gratuítos: Gimp, Inkscape, 
Instagram, Windows Movie Maker, Cinelerra.

◗	 Montaxe de son, edición e finalización.

◗	 Presentación do traballo realizado polos alumnos.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Albergue Xuvenil de Gandarío 
(concello de Bergondo, A Coruña).

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: 14 ao 16 de xuño de 
2013.

Incorporación: venres 14 de xuño de 2013 ás 19.30 
horas.

Saída: domingo 16 de xuño de 2013 ás 20.30 horas.

Equipo persoal imprescindible: útiles de aseo 
persoal e toalla.

As persoas participantes aloxaranse no albergue en 
réxime de pensión completa.

Curso: Monitor/a especialista 
en atención a persoas con  
discapacidade

Número de horas:  30 

Número de prazas:  20

Contidos: 

Módulo I. Discapacidades de tipo físico, psíquico e 
sensorial.

Módulo II. Intervención con persoas discapacitadas 
físicas, psíquicas e sensoriais.

Módulo III. Experiencias e recursos de intervención 
socioeducativa con persoas discapacitadas.

Módulo IV. Deseño de programas de integración 
e organización de actividades no tempo libre para 
persoas con discapacidade. 

Módulo V. Lexislación en materia de discapacidade.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Casa da Xuventude de 
Pontedeume (A Coruña).

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: 21, 22, 28 e 29 de 
setembro.

Horario: sábados das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 
ás 21.00 horas, domingos das 9.00 ás 14.00 horas.
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Curso: Recursos lúdicos e didácticos 
para nenos e nenas con necesidades 
especiais

Número de horas:  30 

Número de prazas:  25

Contidos:

Módulo I. Introdución ao xogo adaptado. O xogo segundo 
a idade: principais diferenzas entre cativos de infantil e 
primaria. 

Módulo II. Cativos con déficit de atención. 

Módulo III. Cativos introvertidos. 

Módulo IV. Cativos hiperactivos. 

Módulo V. Cativos agresivos.

Módulo VI. Cativos con problemas de linguaxe.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Pontevedra.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio do 
curso.

Data prevista de realización: sábados 19 e 26 de outubro 
e 9, 16, 23 e 30 de novembro.

Horario: sábados pola mañá, das 9.30 ás 14.30 horas.

 

Curso: As artes escénicas aplicadas no 
tempo libre

Número de horas:  25 

Número de prazas:  20

Contidos:

Módulo I  

◗	 Historia do teatro e das representacións chamadas 
fogueiras de campamento e seráns.                                                                                                  

◗	 Diferentes formas das artes escénicas: fogueiras de 
campamento, seráns, concursos, danza, canto, musical, mi
mo...                                                                                 

◗	 Programación de actividades específicas.                                                                    

Módulo II                                                                                                   

◗	 Confección de maquillaxe, vestiario e decorados.                                                                            

◗	 Redacción e adaptación de textos para ser representados. 

◗	 Desenvolvemento e posta en marcha dun serán ou fogueira 
de campamento.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Centro Cultural Carballo Calero. 
Praza do Inferniño, s/n – Ferrol.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio do 
curso.

Data prevista de realización: 6, 7 e 8 setembro de 2013

Horario: venres das 16.00 ás 21.00 horas; sábado e 
domingo das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 21.00 horas.
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Curso: Comunicar para o 
TEDXYOUTH

Número de horas:  26

Número de prazas:  20 

Contidos:

Módulo I. Teorías da comunicación.                                              

Módulo II. Achegamento á divulgación propositiva.                                          

Módulo III. Traballando no contido.                                    

Módulo IV. Creación de mensaxes atractivas.                                         

Módulo V. A túa charla de cinco minutos.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Santiago de Compostela.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: do 13 ao 28 de 
setembro.

Horario:

Venres 13 de setembro das 16.00 ás 20.00 horas.

Sábado 14 de setembro das 10.00 ás 14.00 horas.

Venres 20 de setembro das 16.00 ás 20.00 horas.

Sábado 21 de setembro das 10.00 ás 18.00 horas. 

Venres 27 de setembro das 16.00 ás 19.00 horas.

Sábado 28 de setembro das 11.00 ás 14.00 horas.

Curso: Formando equipos. 
Ferramentas e recursos para liderar 
un equipo de traballo no ámbito do 
lecer e do tempo libre

Número de horas:  40 

Número de prazas:  30

Contidos:

Módulo I. Estratexias para a creación de equipos de 
traballo eficaces.

Módulo II.  A planificación do traballo en equipo.

Módulo III. As reunións de traballo.

Módulo IV. Resolución de conflitos dentro dun equipo 
de traballo.  

Módulo V. Casos prácticos na xestión de equipos de 
traballo.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Lalín (Pontevedra).

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: do 29 de outubro ao 
3 de decembro de 2013.

Horario da parte presencial: 

◗	 23 de novembro: das 10.00 ás 14.00 horas e das 
16.00 ás 20.00 horas.

◗	 24 de novembro: das 10.00 ás 14.00 horas.

Curso: A acción social no tempo 
libre

Número de horas:  40 

Número de prazas:  25

Contidos:

Módulo I. Terceira Idade.                                                                                                            

Módulo II. Diversidade funcional.                                                                                      

Módulo III. Intervención e modificación nas condutas 
disruptivas (infancia e adolescencia)

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Santiago de Compostela.

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio 
do curso.

Data prevista de realización: sábados 20 e 27 de 
outubro e 10 e 17 de novembro.

Horario: das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 
21.00 horas.
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Curso: Procesos de participación xuvenil 
para a mellora da empregabilidade da 
mocidade. O uso do medio radiofónico

Número de horas:  36 (28 horas en liña, e 8 horas 
presenciais).

Número de prazas:  25

Contidos:

BLOQUE 1. A participación xuvenil como instrumento para a 
transformación social.

◗	 A participación dende unha perspectiva cualitativa. 
Escaleira de Hart.

◗	 A participación xuvenil: un camiño para o empoderamento.

◗	 Os procesos de participación como un valor para o cambio.

BLOQUE 2. Habilidades de comunicación.

◗	 Habilidades sociais.

◗	 Os estilos de comunicación.

◗	 Comunicación verbal e non verbal.

◗	 Estratexias para a mellora da competencia social.

◗	 Escoita activa.

◗	 Empatía.

◗	 Menú de habilidades I. Mellorando a miñas destrezas 
comunicativas.

BLOQUE 3. A busca activa de emprego.

◗	 A mellora do autoconcepto (“a miña maleta persoal”).

◗	 O concepto de rede para a procura de emprego.

◗	 A carta de presentación.

◗	 O currículo.

◗	 A entrevista de traballo.

◗	 A procura de emprego na internet. 

◗	 Menú de habilidades II. Mellorando a miña 
empregabilidade.

BLOQUE 4. Aproximación á radio como ferramenta 
dinamizadora.

◗	 Historia da radio.

◗	 Os xéneros radiofónicos.

◗	 O funcionamento e o control técnico dun estudio de radio.

◗	 A procura de información.

◗	 Elaboración dun guión.

BLOQUE 5. Laboratorio radiofónico.

◗	 Os elementos técnicos do medio radiofónico.

◗	 Explorando o medio.

BLOQUE 6. Práctica.

◗	 Deseño e produción dun formato radiofónico con base nos 
contidos dos bloques 2, 3, 4.

Modalidade: semipresencial.

Lugar de impartición: Santiago de Compostela. 

Data de inscrición: aberta ata 15 días antes do inicio do 
curso.

Data prevista de realización: do 16 de setembro ao 31 
de outubro.
Horario:
Sesións en liña: do 16 de setembro ao 31 de outubro.
Sesión presencial: 26 outubro das 10.00 ás 14.00 horas e das 
16.00 ás 20.00 horas.
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