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OBXECTIVO OPERATIVO 2.1.: Achegar á mocidade galega ao ámbito 

do emprego, a través da realización de prácticas laborais en relación a 

súa formación académica.  

Medida 2.1.1. Prácticas de mozos/as cualificados/as en empresas. 

Descrición e obxectivos Financiamento de prácticas non laborais en empresas 

durante un período de nove meses de mozos/as 

menores de 25 anos cualificados (titulación 

universitaria, titulación nun ciclo medio ou superior 

de formación profesional, ou acreditación profesional 

mediante un certificado de profesionalidade). 

A achega económica será dunha bolsa equivalente ao 

80% do IPREM (426 €/mes). 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

260 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

240 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería 

de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 1 000 000,00 € 

2 834 000,00 € 2 015 917 000,00 € 

2 016 917 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.03.323A.471.0 

Indicadores  Número de mozos e mozas que realizaron as prácticas. 
 
 

Medida 2.1.2. Iniciación e fomento da I+D na estatística. 

Descrición e obxectivos Realización de prácticas tuteladas no Instituto Galego 

de Estatística do alumnado do Master 

Interuniversitario en Técnicas Estatísticas, para o 

desenvolvemento das tarefas adecuadas ao seu nivel 

de formación e facilitando a inserción laboral da 

mocidade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

EIXO 2. XUVENTUDE E EMPREGO 
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Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

2 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Instituto Galego de Estatística. Consellería de 

Facenda. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de mozos/as que realizaron prácticas 

tuteladas. 

 

Medida 2.1.3. Formación especializada en estatística. 

Descrición e obxectivos Realización de prácticas tuteladas no Instituto Galego 

de Estatística do alumnado que curso estudos na 

Facultade de Matemáticas, permitindo o 

desenvolvemento das tarefas adecuadas ao seu nivel 

formativo e facilitando a súa incorporación ao 

mercado laboral. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

2 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Instituto Galego de Estatística. Consellería de 

Facenda. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de mozos/as que realizaron prácticas 

tuteladas. 

 

Medida 2.1.4. Coñecemento a través da estatística. 

Descrición e obxectivos Realización de prácticas tuteladas no Instituto Galego 

de Estatística do alumando do Master en 

Desenvolvemento Rexional e Integración Económica, 

desenvolvendo tarefas adecuadas ao seu nivel 

formativo para facilitar a inserción laboral. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 
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Previsión de persoas 

destinatarias 

2 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Instituto Galego de Estatística. Consellería de 

Facenda. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de mozos/as que realizaron prácticas 

tuteladas. 
 

Medida 2.1.5. Practicum do Master de Xuventude. 

Descrición e obxectivos Realización de prácticas do master de xuventude nos 

Espazos Xove e Centro coordinador (entidades da 

Dirección Xeral de Xuventude), facilitando o 

achegamento ao mundo laboral. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

20 mozos e mozas por ano. 

 

Entidade promotora Centro Coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Universidade de Santiago de Compostela. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de mozos/as que realizaron prácticas. 
 

Medida 2.1.6. Programa de formación de arquivos, bibliotecas e museos. 

Descrición e obxectivos Convocatoria de bolsas para persoas graduadas para 

ampliar a súa formación no ámbito dos arquivos, das 

bibliotecas e dos museos. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

59 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaria Xeral de Cultura e Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 
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Orzamento 2 014 385 618,00 € 

1 156 854,00 € 2 015 385 618,00 € 

2 016 385 618,00 € 

Partida orzamentaria 09.20.432A.480.0 

09.20432A.480.1 

09.20.432A.484.0 

09.21.432A.480.0 

09.21.432A.484.0 

Indicadores Número de mozos/as que obtiveron bolsa. 
 

 

Medida 2.1.7. Bolsas de estudo para estudantes de xornalismo.  

Descrición e obxectivos Axudas para complementar á formación dos 

estudantes de xornalismo e comunicación audiovisual, 

a través da realización de prácticas. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

12 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaria Xeral de Medios. Presidencia. 

Orzamento 2 014 18 000,00 € 

54 000,00 € 2 015 18 000,00 € 

2 016 18 000,00 € 

Partida orzamentaria 04.20.461A.444.0 

Indicadores Número de mozos/as que obtiveron bolsa. 
 

Medida 2.1.8. Bolsas de formación de expertos en cooperación 

internacional para o desenvolvemento. 

Descrición e obxectivos Formación de mozos e mozas titulados universitarios 

en formación de cooperación internacional para o 

desenvolvemento. Ten como finalidade fortalecer o 

sector galego da cooperación para o desenvolvemento 

e dar a posibilidade de realizar prácticas relacionadas 

coa cooperación para o desenvolvemento. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 
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Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

8 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 

Europea. Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza. 

Orzamento 2 014 90 000,00 € 

270 000,00 € 2 015 90 000,00 € 

2 016 90 000,00 € 

Partida orzamentaria 05.26.331A.480.0 

05.26.331A.484.0 

Indicadores Número de mozos/as que obtiveron bolsa. 

 

Medida 2.1.9. Axudas, bolsas e convenios en materia de comercio.. 

Descrición e obxectivos Concesión de bolsas de formación na Dirección Xeral 

de Comercio, para que as persoas que teñan unha 

titulación universitaria de segundo ciclo ou grao 

superior complementen os coñecementos teóricos 

adquiridos nos seus estudos cunha formación práctica 

que lles permitise afrontar con maiores garantías o 

seu futuro profesional. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

4 mozos e mozas por ano.  

 

Entidade promotora Dirección Xeral de Comercio. Consellería de 

Economía e Industria. 

Orzamento 2 014 45 200,00 € 

135 600,00 € 2 015 45 200,00 € 

2 016 45 200,00 € 

Partida orzamentaria 08.02.751A.480.0 

08.02.751A.484.0 

Indicadores Número de mozos/as que obtiveron bolsa 
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Medida 2.1.10. Bolsas de formación de tecnólogos e persoal de apoio á 

investigación, bolsas de prácticas para os recentemente 

titulados en especialidades agrarias, forestais, veterinaria, 

tecnoloxía dos alimentos e bioloxía e bolsas de prácticas 

para alumnos/as e recentemente persoas tituladas de 

formación profesional da familia agraria. 

Descrición e obxectivos Bolsas de formación para persoas tituladas 

universitarias agroforestais e afíns, así como as 

persoas tituladas de formación profesional e alumnado 

dos ciclos formativos de grao medio e superior da 

familia agraria, completen os coñecementos teóricos 

adquiridos nos seus estudos. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

70 mozos e mozas. 

Entidade promotora Subdirección Xeral de Formación e Transferencia 

Tecnolóxica. Secretaria Xeral de Medio Rural e 

Montes. Consellería de Medio Rural e do Mar. 

Orzamento 2 014 250 000,00 € 250 000,00 € 

Partida orzamentaria 12.20.422M.480.0 

Indicadores Número de mozos/as que obtiveron bolsa. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 2.2.: Apoiar a contratación laboral de mozos 

e mozas para favorecer a súa incorporación ao mercado laboral. 

Medida 2.2.1. Xestores Igapex de internacionalización. 

Descrición e obxectivos Programa de axudas á contratación laboral por parte 

de empresas e organismos intermedios galegos de 

especialistas en internacionalización empresarial para 

a realización de actividades relacionadas coa 

prospección de novos mercados, coa incorporación de 

especialistas de comercio exterior en empresas e 

organismos intermedios galegos para o apoio á 

inserción laboral e apoio a internacionalización. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

80 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Instituto Galego de Promoción Económica-IGAPE. 

Consellería de Economía e Industria. 

Orzamento 2 014 412 000,00 € 

1 648 000,00 € 2 015 618 000,00 € 

2016 618 000,00 € 

Partida orzamentaria 08.A1.741A.470.5 

08.A1.741A.481.4 

08.A1.741A.445.2 

Indicadores Número de empresas que contan cun xestor de 

internacionalización. 

Número de mozos/as contratados/as como xestores. 
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Medida 2.2.2. Bolsa de traballo xestores igapex de internacionalización.. 

Descrición e obxectivos Creación dunha bolsa de traballo con mozos e mozas 

licenciados/as ou diplomados/as universitarios/as con 

formación ou experiencia en internacionalización 

empresarial.  

A finalidade é:  

- Facilitar ás empresas galegas a prospeción a novos 

mercados. 

- Apoiar a incorporación ao mercado laboral de 

mozos e mozas profesionais co perfil e formación en 

internacionalización empresarial. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Comunidade Autónoma.  

Previsión de persoas 

destinatarias 

700 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

800 mozos e mozas para as anualidades 2 015 e 2 016. 

Entidade promotora Instituto Galego de Promoción Económica-IGAPE. 

Consellería de Economía e Industria. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de empresas que fan uso da bolsa para 

contratar xestores. 

Número de mozos/as inscritos na bolsa. 

 

Medida 2.2.3. Programa de fomento da contratación por conta allea. 

Descrición e obxectivos Programa que incentiva ás empresas para a 

contratación de persoas mozas desempregadas. Con 

este programa se intenta reducir a taxa de 

desemprego xuvenil, incrementar a ocupación da 

poboación moza e favorecer a incorporación e 

reincorporación da mocidade ao mercado laboral. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

750 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

775 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

800 mozos e mozas para a anualidade 2 016. 



 

98 

Entidade promotora Dirección Xeral de Traballo e Economía Social. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 5 500 000,00 € 

17 230 000,00 € 2 015 5 730 000,00 € 

2 016 6 000 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.02.322C.472.1 

11.02.322C.472.3 

Indicadores Número de empresas participantes no programa. 

Número de mozos/as contratados/as. 

 

Medida 2.2.4. Incentivos a contratación: Contratación temporal de mozos 

e mozas que non traballan, non estudian e non reciben 

formación. 

Descrición e obxectivos Axuda de 200 euros mensuais para a contratación 

temporal, cunha duración igual ou superior a 6 meses, 

de mozos e mozas que non traballan, non estudian e 

non reciben formación.  

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Traballo e Economía Social. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 2 400 000,00 € 
7 200 000,00 € 

2 015 2 400 000,00 € 

2 016 2 400 000,00 €  

Partida orzamentaria 11.02.322C.472.3 

Indicadores Número de empresas que contratan de mozos e mozas 

que non traballan, non estudian e non reciben 

formación. 

Número de mozos/as contratados/as. 

 



 

99 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.3.: Facilitar a capacitación das persoas 

desempregadas e ocupadas para mellorar as súas posibilidades de 

empregabilidade. 

 

Medida 2.3.1. Programas mixtos de formación e emprego. 

Descrición e obxectivos Programa de axudas para a posta en funcionamento de 

obradoiros de emprego que combinan accións de 

formación profesional para o emprego en alternancia 

coa realización dun traballo real e produtivo en 

actividades de utilidade pública ou interese xeral para 

a mellora da súa empregabilidade que lles facilite a súa 

posterior inserción laboral. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

360 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería 

de Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Entidades locais. 

Orzamento 2 014 3 000 000,00 € 

9 000 000,00 € 2 015 3 000 000,00 € 

2 016 3 000 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.03.322A.460.2 

Indicadores Número de mozos/as formados/as. 

 

Medida 2.3.2. Contrato para a formación e  aprendizaxe. 

Descrición e obxectivos Apoio a financiación da formación, por parte da 

empresa, para mozos e mozas menores de 30 anos sen 

cualificación no certificado que se vai impartir 

asociado ao contrato. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

118 mozos e mozas para a anualidade 2014. 

82 mozos e mozas para a anualidade 2015. 
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Entidade promotora Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería 

de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 650 000,00 € 

1 550 000,00 € 2 015 450 000,00 € 

2016 450 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.03.323A.471.0 

Indicadores Número de certificados impartidos. 

Número de mozos/as contratados/as. 

 

Medida 2.3.3. Incentivos á contratación: Contrato para a formación e o 

aprendizaxe. 

Descrición e obxectivos Apoio á formación de mozos e mozas cunha axuda de 

100 € mensuais (ata un máximo de 12 mensualidades) 

sempre que o tempo efectivo de traballo sexa igual ou 

superior ao 75% da xornada laboral. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

400 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Traballo e Economía Social. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 480 000,00 € 

1 440 000,00 € 2 015 480 000,00 € 

2 016 480 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.02.322C.472.3 

Indicadores Número de mozos/as contratados/as. 
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Medida 2.3.4. Formación Profesional Dual. 

Descrición e obxectivos Oferta de ciclos formativos a mozos e mozas de 30 

anos sen cualificación necesaria no ciclo formativo que 

se imparta asociado a un contrato para a formación e o 

aprendizaxe ou a unha bolsa. 

Contárase coa colaboración de empresas, asociacións 

empresariais e outras entidades a inserción laboral do 

alumnado. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

250 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

400 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 

Orzamento 2 014 460 836,00 € 

1 935 512,00 € 2 015 737 338,00 € 

2016 737 338,00 € 

Partida orzamentaria 09.50.422M.640.19 

09.60.422M.12 

Indicadores Número de ciclos formativos realizados. 

Número de mozos/as que participan neste tipo de 

formación. 

 

Medida 2.3.5. Formación profesional modular. 

Descrición e obxectivos Impartición de 1960 módulos formativos polo réxime 

para persoas adultas nas modalidades presencial ou a 

distancia, destinados a mozos e mozas traballadores 

menores de 30 anos cunha experiencia profesional 

superior a 2 anos que desexan actualizar as súas 

competencias. 

A finalidade é favorecer a obtención de títulos de 

formación profesional para mellorar a cualificación dos 

mozos e mozas e facilitar a súa inserción profesional. 
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Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

5 062 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

5 568 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 

Orzamento 2 014 5 622 750,00 € 

17 992 356,00 € 2 015 6 184 803,00 € 

2016 6 184 803,00 € 

Partida orzamentaria 09.60.422M.229 

09.60.422M.12 

Indicadores Número de módulos formativos realizados. 

Número de mozos/as formados/as. 

 

Medida 2.3.6. Plans de formación para persoas traballadoras ocupadas. 

Descrición e obxectivos Impartición de accións formativas dirixidas ás persoas 

traballadoras ocupadas para mellorar a súa 

cualificación, potenciar a reciclaxe e facilitar a 

promoción profesional. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 400 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería 

de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 1 000 000,00 € 

3 000 000,00 € 2 015 1 000 000,00 € 

2 016 1 000 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.03.323B.471.0 

11.03.323B.481.0 

Indicadores Número de accións formativas realizadas. 

Número de mozos/as formados/as. 
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Medida 2.3.7. Accións formativas dirixidas a persoas desempregadas. 

Descrición e obxectivos Impartición de accións de formación profesional para 

o emprego dirixidas a persoas traballadoras 

desempregadas co obxecto de cualificalas e mellorar a 

súa empregabilidade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

4 500 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería 

de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 14 400 000,00 € 

43 200 000,00 € 2 015 14 400 000,00 € 

2 016 14 400 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.03.323A.460.1 

11.03.323A.471.0 

11.03.323A.481.0 

Indicadores Número de accións formativas realizadas. 

Número de mozos/as formados/as. 

Número de mozos/as que acadaron un contrato 

despois da realización das accións formativas. 
 

Medida 2.3.8. Formación de mozos e mozas sen cualificación (Actuación 

1). 

Descrición e obxectivos Impartición de accións formativas para mozos e mozas 

de baixa cualificación:  

• Accións formativas conducentes á obtención de 

certificados de profesionalidade Nivel 1 (familias 

profesionais de Hostalaría e Turismo, Imaxe 

persoal, Instalación e mantemento, Servizos 

socioculturais e Informática e telecomunicacións. 

• Cursos de competencias clave (lingua castelá, 

lingua galega e matemáticas). 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 
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Previsión de persoas 

destinatarias 

1 125 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería 

de Traballo e Benestar. 

 

Orzamento 2 014 2 300 000,00 € 

6 900 000,00 € 2 015 2 300 000,00 € 

2016 2 300 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.03.323A.460.0 

11.03.323A.471.0 

11.03.323A.481.0 

Indicadores Número de accións formativas realizadas. 

Número de mozos/as que obtiveron un certificado de 

profesionalidade Nivel 1. 

Número de mozos/as que participaron nos cursos de 

competencias clave. 
 

 

 

 

Medida 2.3.9. Formación de mozos e mozas sen cualificación (Actuación 

2). 

Descrición e obxectivos Apoio da formación de mozos e mozas menores de 30 

anos que non posúen nin cualificación profesional nin 

o título de graudado na ESO. Para elo, poñense en 

marcha as seguintes actuacións:  

• Oferta de 306 programas de Cualificación 

Profesional Inicial durante o curso 2013-2014 e 

no curso 2014-2015 serán sustituídos por ciclos 

formativos básicos de formación profesional. 

• Accións formativas regradas conducentes á 

obtención do título de graduado en educación 

secundaria (título que permite o acceso aos ciclos 

formativos de grao medio, ás accións formativas 

dos certificados de profesionalidade de nivel II e 

ao bacharelato. 
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• Organización e celebración de probas libres para 

a obtención do título de graduado en secundaria. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

18 123 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

23 100 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 

Orzamento 2 014 18 540 800,00 € 

57 622 400,00 € 2 015 19 540 800,00 € 

2016 19 540 800,00 € 

Partida orzamentaria 09.60.422M.229 

09.60.422M.12 

Indicadores Número de programas de Cualificación Profesional 

Inicial realizados e número de mozos/as participantes 

nos memos. 

Número de accións formativas regradas se realizaron 

para que os mozos e mozas obtiveran o título de 

graduado en educación secundaria. 

Número de mozos/as que obtiveron o título de 

graduado en educación secundaria. 
 

 

 

Medida 2.3.10. Programas integrados para o emprego. 

Descrición e obxectivos Programas de emprego dirixidos á mellora da 

empregabilidade e á inserción laboral das persoas 

traballadoras en situación de desemprego mediante a 

posta en marcha de plans integrais que combinan 

accións de información, orientación e asesoramento, 

formación, práctica laboral, prospección da empresa e 

intermediación laboral e mobilidade xeográfica. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

900 mozos e mozas por ano. 
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Entidade promotora Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería 

de Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Entidades locais e entidades sen ánimo de lucro. 

Orzamento 2 014 2 736 000,00 € 

6 736 000,00 € 2 015 2 000 000,00 € 

2 016 2 000 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.03.322A.460.3 

11.03.322A.481.3 

Indicadores Número de entidades que xestionaron un programa 

integrado para o emprego.  

Número de mozos/as participantes en programas 

integrados. 

Número de mozos/as contratados/as. 

 

Medida 2.3.11. Formación de mozos/as en centros educativos. 

Descrición e obxectivos Impartición de accións formativas conducentes á 

obtención de certificados de profesionalidade por parte 

de mozos e mozas desempregados, prioritariamente de 

baixa cualificación. As accións desenvolveranse nos 

centros de titularidade da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria (Centros 

integrados e Institutos) 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 005 mozos e mozas por ano. 

 

Entidade promotora Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería 

de Traballo e Benestar. 

Entidade colaboradora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

Orzamento 2 014 3 241 092,00 € 

9 723 276,00 € 2 015 3 241 092,00 € 

2 016 3 241 092,00 € 
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Partida orzamentaria 11.03.323A.229 

Indicadores Número de certificados impartidas. 

Número de mozos/as formados/as. 
 

Medida 2.3.12. Programa de formación profesional de persoas con 

discapacidade. 

Descrición e obxectivos Convenio coa Confederación Galega de Persoas con 

Discapacidade para apoiar ás persoas con 

discapacidade para que adquiran competencias que as 

capaciten para a súa inserción laboral. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

16 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaria Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. 

Orzamento * Orzamento conxunto coa medida 2.3.13 

Indicadores Número de mozos/as con discapacidade formados/as. 
 

Medida 2.3.13. Programa de formación ocupacional dirixido a persoas con 

discapacidade física gravemente afectadas. 

Descrición e obxectivos Convenio con COGAMI para a realización dun 

programa de formación ocupacional no que se 

potencien as capacidades persoais de cara a acadar o 

maior nivel de independencia posible a través da 

aprendizaxe de actividades ocupacionais relacionadas 

coas TIC. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

53 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. 
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Orzamento * Orzamento conxunto coa medida 2.3.13 

Indicadores Número de mozos/as con discapacidade física 

formados/as. 

* Orzamento conxunto medidas 2.3.12 e 3.3.13 

Orzamento 2 014 85 152,00 € 

255 456,00 € 2 015 85 152,00 € 

2 016 85 152,00 € 

Partida orzamentaria 11.04.312E.481.2 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.4.: Crear mecanismos de información, 

orientación e asesoramento en materia de emprego para a mocidade 

galega.  

Medida 2.4.1. Información, orientación e prospección de emprego. 

Descrición e obxectivos Programa de información, acompañamento, 

motivación e asesoramento. Este programa vai 

facilitar que os/as mais novos/as determinen as súas 

capacidades e intereses, así como xestionar a súa 

traxectoria individual de aprendizaxe e mellorar as 

oportunidades de inserción no mercado laboral. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

18 500 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería 

de Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Entidades locais, confederacións e asociacións 

empresariais e sindicais e entidades sen ánimo de lucro 

especializadas na atención a colectivos de difícil 

inserción laboral. 

Orzamento 2 014 1 327 500,00 € 

4 127 500,00 € 2 015 1 400 000,00 € 

2 016 1 400 000,00 € 
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Partida orzamentaria 11.03.322A.460.4 

11.03.322A.481.1 

11.03.322A.481.2 

Indicadores Número de mozos/as atendidos/as. 

 

Medida 2.4.2. Atención preferente dos mozos e mozas menores de 30 anos 

sen cualificación polo SPEG. 

Descrición e obxectivos Servizo de atención especializada para mozos e mozas 

menores de 30 anos, sen cualificación, inscritos como 

demandantes de emprego nas oficinas do SPEG. 

Nun prazo inferior aos catro meses, dende que se 

anotaron como demandantes de emprego, 

proporcionaraselles un servizo de orientación 

profesional, acompañamento e formación. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

8 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Emprego e Formación. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento. Sen asignación específica. 

Indicadores Número de mozos/as atendidos/as. 

 

Medida 2.4.3. Proxecto de Garantía Xuvenil “Aval jóvenes”. 

Descrición e obxectivos Proxecto europeo de Garantía Xuvenil dirixida a 

mozos e mozas para facilitar a orientación profesional 

e apoialos na súa inserción laboral ou acceso ao 

mercado laboral. 

A finalidade deste proxecto é:  

• Apoiar aos mozos/as para que se integren nas 

Pemes locais existentes. 

• Apoiar aos xóvenes a crear a súa propia empresa 

no seu eido local e a beneficiarse dos privilexios 

das zonas rurais para facilitar o emprego. 
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• Impulsar a promoción de territorios rurais 

fráxiles ou desfavorecidos. 

• Mostrar e difundir que as zonas rurais ofrecen 

mais oportunidades á hora de promover novos 

empregos e empresas. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

50 mozos e mozas. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 174 660,51 € 174 660,51 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.460.1 

11.06.313A.481.1 

11.06.313A.640.0 

Indicadores Número de mozos/as participantes no programa 

Número de mozos/as participantes no programa que 

acadaron a súa inserción laboral. 
 

 

Medida 2.4.4. Alianzas para o coñecemento. 

Descrición e obxectivos Alianzas para o coñecemento baséase na interacción 

entre grupos de persoas desempregadas mozas nun 

marco alonxado dos modelos de busca de traballo 

convencionais onde comparten experiencias, 

formación e información partindo dunha situación 

común. 

A metodoloxía base parte das dinámicas de coaching 

mantendo o protagonismo das persoas participantes 

en todo o proceso. Contempla tamén outras 

actividades como técnicas grupais, formación 

específica, relacións interpersoais, emprendemento, 

facendo especial fincapé naquelas enfocadas á 

participación xuvenil e ao voluntariado. 
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Obxectivos 

1. Conseguir a integración no mercado laboral 

das persoas participantes ben dun proxecto 

emprendedor propio, ben nun traballo 

2. Converter ás persoas participantes en actores 

principais do seu proceso de empregabilidade 

fronte aos modelos tradicionais. 

3. Traballar actitudes valiosas para a busca de 

emprego entre as persoas participantes e 

habilitalos en novas competencias e 

cualificacións. 

4. Crear estruturas de traballo colaborativas 

entre os membros de cada alianza. 

5. Formar ás persoas participantes no ámbito da 

educación non formal en proxectos de 

voluntariado e participación. 

Temporalización  2014  2015  2016  

Localización Espazos Xove da Rede de Centros de Xuventude 

Previsión de persoas 

destinatarias 

140 participantes por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de mozos/as participantes no programa. 

Número de mozos/as participantes no programa que 

acadaron a súa inserción laboral. 
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Medida 2.4.5. Servizo de apoio e asesoramento a entidades adicadas á 

atención das persoas con síndrome de Down e ás súas 

familias. 

Descrición e obxectivos Convenio coa Federación Galega de Institucións para 

o Síndrome de Down para o financiamento de 

programas destinados a persoas con discapacidade 

intelectual con síndrome de Down en situación de 

dependencia e as súas familias, a través dun servizo de 

apoio e asesoramento a entidades dedicadas á atención 

das persoas con síndrome de Down e ás súas familias.  

Ten como obxectivo favorecer a integración social e 

laboral deste colectivo. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

336 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaria Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Federación Galega de Institucións para o Síndrome de 

Down. 

Orzamento 2 014 236 826,00 € 

710 478,00 € 2 015 236 826,00 € 

2 016 236 826,00 € 

Partida orzamentaria 11.04.312E.481.25 

Indicadores Número de entidades ás que se lle presta este servizo. 

Número de mozos/as con síndrome de down 

beneficiarias da medida. 
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Medida 2.4.6. Servizos de apoio ás persoas con discapacidade e as súas 

familias. 

Descrición e obxectivos A través dun convenio coa Confederación Galega de 

Persoas con Discapacidade levase a cabo un servizo de 

información e asesoramento ás persoas con 

discapacidade, actividades físicas e psíquicas, 

formación e inserción laboral das persoas con 

discapacidade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 122 mozos e mozas por ano. 

 

Entidade promotora Secretaria Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Confederación Galega  de Persoas con Discapacidade.  

Orzamento 2 014 81 146,00 € 

243 438,00 € 2 015 81 146,00 € 

2 016 81 146,00 € 

Partida orzamentaria 11.04.312E.481.21 

Indicadores Número de entidades ás que se lles presta este servizo. 

Número de mozos/as con discapacidade beneficiarias 

da medida. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 2.5.: Facilitar a inserción social e laboral de 

menores infractores ou menores en risco de exclusión social. 

 

Medida 2.5.1. Organización do traballo remunerado e a formación 

ocupacional dos menores infractores internado en centros de 

reeducación. 

Descrición e obxectivos Formación profesional para menores internados en 

centros, a través de programas formativos, técnicas de 

busca de emprego, organización de obradoiros e 

realización de actividades laborais nos propios 

centros.. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

123 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Subdirección Xeral de Familia e Menores. Dirección 

Xeral de Familia e Inclusión Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras INSERGAL S.L.U (entidade xestora). 

Orzamento 2 014 162 000,00 € 

486 000,00 € 2 015 162 000,00 € 

2 016 162 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.05.312B.228 

Indicadores Número de mozos/as participantes en accións 

formativas 

Número de mozos/as participantes en actividades 

laborais 
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Medida 2.5.2. MENTOR. 

Descrición e obxectivos Programa integral destinado á mocidade que se atopa 

na fase de saída do proceso de protección de menores. 

A finalidade do programa é, por un lado, a prevención 

de situacións de risco social e, por outro, a inclusión 

social e laboral deste tipo de mozos. 

Os obxectivos que se pretenden acadar son: 

- Motivar á mocidade para que participe no seu 

propio proceso de inserción sociolaboral, 

facilitandolles hábitos laborais básicos. 

- Ofrecer a mocidade toda a información que 

precise e as estratexías necesarias para acceder 

ao mercado de traballo e manterse nel, a 

través de formación, desenvolvemento de 

habilidades interpersoais… 

- Preparar a mocidade para a vida 

independente. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

400 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Subdirección Xeral de Familia e Menores. Dirección 

Xeral de Familia e Inclusión. Consellería de Traballo 

e Benestar 

Entidades colaboradoras Instituto Galego para a Xestión do Terceiro Sector 

(entidades xestora). 

Tecido empresarial. 

Orzamento 2 014 1 532 712,26 € 

4 598 136,78 € 2 015 1 532 712,26 € 

2 016 1 532 712,26 € 

Partida orzamentaria 11.05.312B.228 

Indicadores Número de mozos/as beneficiarios/as do programa 
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Medida 2.5.3. NoNEETS. Programa permanente de asesoramento e 

formación de adultos xoves para a súa inclusión no mercado 

laboral (programa Life Long Learning-Grundtvig). 

Descrición e obxectivos Programa de apoio a grupos vulnerables da poboación 

para a adquisición de ferramentas básicas de 

formación e información co fin de acadar a inserción 

no mundo laboral ou a participación en actividades 

formativas.  

A finalidade é reducir o abandono escolar e as taxas de  

desemprego, ao tempo que se motiva á persoa para 

levar a cabo un proceso activo de inserción no mundo 

laboral. Para elo, fixanse os seguintes obxectivos:  

• Proporcionar un coñecemento sobre o perfil da 

persoa, un asesoramento e información sobre 

oportunidades laborais e/ou alternativas 

formativas. 

• Favorecer a inserción dos/as mozos e mozas no 

mercado de traballo mediante o desenvolvemento 

de aptitudes necesarias para o acceso ao traballo. 

• Desenvolver un modelo e ferramenta susceptibles 

de ser transferibles a outras rexións da UE. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

100 mozos e mozas. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar 

Orzamento 2014 11 041,00 € 
21 704,00 € 

2015 10 663,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.640.0 

Indicadores Número de mozos/as participantes no programa. 

Número de mozos/as participantes no programa que 

acadaron a súa inserción laboral. 
 

Medida 2.5.4. Centros Quérote+: Programa de intervención con menores 
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en risco de exclusión 

Descrición e obxectivos Formación a grupos de menores en risco de exclusión 

e sesións individualizadas en caso dunha medida 

específica que requira unhas horas de formación 

nalgunha temática específica abordada dende o centro, 

dado que se nos recoñece como servizo público 

especializado para cubrir esa demanda.  

Os obxectivos a acadar son:  

Xerais:  

- Facilitar a inserción social dos e das menores 

infractores/as en risco de exclusión a través de 

programas ou intervencións formativas 

especializadas. 

Específicos:  

- Realizar sesións formativas cos grupos de menores 

en exclusión sobre as temáticas abordadas dende os 

centros Quérote+. 

- Realizar sesións individualizadas de información/ 

formación a menores cunha medida específica 

formativa. 

- Dar a coñecer o servizo dos centros Quérote+ ás 

persoas participantes no programa. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

100 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar 

Entidades colaboradoras Camiña Social 

Arela 

Aldeas Infantís 

Trama 

Orzamento 2 014 20 565,66 € 61 696,98 € 



 

118 

2 015 20 565,66 € 

2 016 20 565,66 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.442.07 

Indicadores Número de mozos/as en risco de exclusión 

beneficiarios da medida. 

Número de accións formativas e levadas a cabo. 
 

 

Medida 2.5.5. Centros Quérote+: Programa de intervención 

socioeducativo no centro penitenciario de Teixeiro. 

Descrición e obxectivos Programa de intervención socioeducativa no centro 

penitenciario de Teixeiro “Socializados”. É un 

programa que se dirixe a mozos e mozas seleccionados 

dos Módulos 1 e Módulo 5 co obxecto de, a través de 

10 sesións formativas, contribuir activamente nos 

procesos de construcción persoal dos proxectos de 

inserción social.  

Os obxectivos a acadar son:  

Xerais:  

- Facilitar a inserción social de mozos e mozas 

selecionadas dos Módulos 1 e 5 do centro 

penitenciario de Teixeiro. 

Específicos:  

- Fomentar o coñecemento e o coidado persoal a 

nivel integral. 

- Potenciar a adopción e o desenvolvemento de 

actitudes de asertividade e empatía nos procesos de 

interacción persoal. 

- Elaborar instrumentos cognitivos cos que adestrar 

habilidades e destrezas no manexo de emocións e 

na resistencia á frustración. 

- Analizar os distintos elementos que forman parte 

nos procesos comunicativos e relacionais, no marco 

do contexto cultural e social. 

- Impulsar o espírito crítico e dialéctico, na análise de 
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significacións culturais e sociais, sobre o mundo 

contemporáneo. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

50 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar 

Orzamento 2 014 20 565,66 € 

61 696,98 € 2 015 20 565,66 € 

2 016 20 565,66 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.442.07 

Indicadores Número de mozos/as participantes nas accións 

formativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


