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OBXECTIVO OPERATIVO 8.1.: Elaborar e actualizar a lexislación en 

materia de xuventude para dotar á mocidade galega dunha normativa 

adaptada ás súas necesidades actuais. 

 

Medida 8.1.1. Consello asesor e consultivo de xuventude de Galicia. 

Descrición e obxectivos Funcionamento do Consello, como órgano colexiado 

de participación, representación e consulta das 

políticas públicas da Xunta de Galicia en materia de 

xuventude. 

A finalidade é dotar de un órgano de representación á 

mocidade galega, analizar a situación da mocidade, 

propor medidas que lles beneficien, emitir informes 

sobre o impacto na mocidade das disposicións 

normativas, garantir a participación activa e dinámica 

da mocidade e contribuír á institucionalización do 

movemento asociativo xuvenil de Galicia. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

50 asociacións, entidades e consellos locais. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de entidades membro do Consello. 

Número xuntanzas anuais do Consello. 
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Medida 8.1.2. Actualización da normativa en materia de xuventude. 

Descrición e obxectivos Tramitación e publicación do Decreto de 

desenvolvemento da Lei de Xuventude. Trátase de 

dotar aos servizos á xuventude e ás políticas públicas 

na materia dunha normativa actualizada, adaptada aos 

tempos e necesidades actuais. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Existencia dun Decreto de desenvolvemento da Lei de 

Xuventude publicado. 

 

Medida 8.1.3. Decreto regulador do Consello Asesor e Consultivo da 

mocidade de Galicia. 

Descrición e obxectivos Tramitación e publicación do Decreto de organización 

e funcionamento do Consello Asesor e Consultivo da 

mocidade de Galicia. 

A finalidade é dotar dunha normativa actualizada ao 

novo órgano de participación, representación e 

consulta das políticas públicas da Xunta de Galicia en 

materia de mocidade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Existencia dun Decreto de desenvolvemento da Lei de 

Xuventude publicado. 
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Medida 8.1.4. Certificación da participación en proxectos de educación 

non formal da DXXV. 

Descrición e obxectivos Regulación normativa da expedición do certificado de 

aprendizaxe non formal derivado da participación en 

programas da Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado, dando un recoñecemento oficial as 

aptitudes e experiencias derivadas da participación en 

distintos programas de educación non formal, 

contribuíndo á mellora da empregabilidade da 

mocidade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

500  mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

1 000 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

1 000 mozos e mozas para a anualidade 2 016. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Existencia da normativa reguladora da expedición do 

certificado publicada. 

Número de certificados expedidos a mozos/as. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 8.2.: Informar e asesorar sobre aspectos que 

interesan á mocidade, como poden ser as axudas á vivenda, o emprego e 

o emprendemento, as bolsas para formación e estudos ou a acreditación 

de competencias profesionais. 

 

Medida 8.2.1. Asesoría: Vivenda. 

Descrición e obxectivos Información e asesoramento sobre axudas á vivenda 

para a mocidade, así como os dereitos e obrigas dos 

inquilinos e propietarios. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

80 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 Instituto Galego de Vivenda e Solo. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de solicitudes de información realizadas por 

mozos/as contestadas. 

 

Medida 8.2.2. Asesoría: Emprego e emprendemento. 

Descrición e obxectivos Información e asesoramento sobre emprego por conta 

propia e allea,  

- Conta propia: información sobre axudas para o 

emprendemento como os microcréditos, 

Seguridade Social autónomos para a xente moza e 

os que vaian xurdindo segundo as circunstancias. 

- Conta allea: información e asesoramento sobre 

como cumprimentar o currículo vitae, a carta de 

presentación, afrontar unha entrevista de traballo, 

busca activa de emprego, informar sobre ofertas de 

emprego... 

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

Previsión de persoas 

destinatarias 

150 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Centro Coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de solicitudes de información realizadas por 

mozos/as contestadas. 

 

Medida 8.2.3. Asesoría: Acreditación de competencias profesionais. 

Descrición e obxectivos Programa de información, orientación e asesoramento 

nos procedementos de acreditación da competencia 

profesional pola vía da experiencia laboral e formación 

non formal, ofrecendo unha atención personalizada a 

aquelas persoas interesadas en participar nalgún 

procedemento para o recoñecemento de competencias 

profesionais. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

 

Entidade promotora Centro Coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de mozos/as atendidos/as no marco do 

programa de información, orientación e asesoramento.  
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Medida 8.2.4. Asesoría: Educación e formación. 

Descrición e obxectivos Información e asesoramento a mocidade galega sobre 

estudos, bolsas, cursos, educación non formal... 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

8 000 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 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Universidades. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de mozos/as atendidos/as no marco do 

programa de información, orientación e asesoramento. 
 
 
 

Medida 8.2.5. Programa Xplora Xuventude 

Descrición e obxectivos Carpa informativa que proporciona información e 

asesoramento á mocidade. Esta carpa forma parte 

dunha campaña infomativa, que tenta achegar a pé de 

rúa os distintos programas e recursos destinados a 

mocidade, aproveitando a celebración de eventos con 

gran afluencia de público.  

Aqueles/as mozos/as interesados/as poderán acceder, 

dentro desta instalación, a diversos contidos de 

interese e contarán con asesoramento e información 

de técnicos/as especializados/as.  

Á súa vez, a carpa vai permitir que grupos de mozos 

/as e entidades xuvenís poidan amosar as súas 

actividades e propostas,  amodo dun escaparate do 

talento xuvenil.  
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A iniciativa percorrerá un total de 40 concellos 

galegos co obxectivo de achegar os recursos e 

información de interese para a mocidade 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 
Localización  A Comunidade Autónoma. 
Previsión de persoas 

destinatarias 

6 000 mozos e mozas por ano 

Entidade promotora Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 
Indicadores Número de concellos nos que se instalou a carpa. 

Número de mozos/as atendidos. 
 
 

Medida 8.2.6. Programa E3 (emprendemento, emprego e emancipación). 

Descrición e obxectivos Programa que conxuga a emancipación, o emprego e 

o emprendemento xuvenil co fin de acadar os 

seguintes obxectivos: 

• Facilitar á mocidade estudiantil información sobre 

os distintos camiños que poden escoller, e ter un 

pouco máis de información en relación aos estudos, 

saídas profesionais e sectores laborais. 

• Facilitar á mocidade estudiantil información sobre 

orientación laboral e a importancia dos dous 

elementos estratéxicos de busca de emprego: o 

curriculum e a entrevista. 

• Facilitar á mocidade estudiantil o achegamento 

aos/ás emprendedores, sensibilizando aos/ás 

mozos/as cara unha actitude emprendedora. 

• Fomentar espazos onde a mocidade poida ser 

titorizada para o desenvolvemento das súas ideas 

empresariais. 

• Buscar a mozos e mozas que teñan unha inquietude 

de liderado. Buscando persoas con habilidades para 

o liderado, co fin de motivalos e facilitarlles o 

achegamento ao mundo empresarial. 
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• Fomentar espazos onde os mozos e mozas 

emprededoras podan relacionarse. Axudar a creara 

e potenciar unha rede de contactos, facilitando 

aos/ás emprededores/as o contacto con grandes 

emprendedores. 

• Analizar e reflexionar sobre unha materia en 

concreto, trazando estratexias e sinerxias. 

• Fomentar os valores da educación non formal como 

eixe transversal de mellora da empregabilidade dos 

mozos e mozas. 

• Promover entre a mocidade a participación activa 

na que eles son os protagonistas dentro do mundo 

tecnolóxico e son eles os que dispoñen das 

ferramentas de éxito no presente e no futuro. 

• Crear unha atmósfera de estímulo e curiosidade 

pola ciencia e a tecnoloxía dende a educación non 

formal. 

• Crear un foro de análise e reflexión sobre o estado 

da temática e contribuir ao desenvolvemento de 

novas solucións que faciliten o empoderamento e a 

mellora da realidade existente neste ámbito. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

600 mozos e mozas. 

Entidade promotora Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de mozos/as beneficiarios do programa nas 

súas distintas modalidades. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 8.3.: Facilitar espazos e instrumentos a 

través dos cales a xente nova poida interactuar coas novas tecnoloxías e 

os elementos multimedia dunha forma responsable. 

 

Medida 8.3.1. Potenciación das Redes Sociais. Páxina web 

Xuventude.net.  

Descrición e obxectivos Fomentar o uso da páxina de xuventude.net e 

potenciar as redes sociais na difusión da información 

para achegar dunha maneira mais rápida e sinxela a 

información a mocidade galega. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

40 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 21 815,00 € 

65 445,00 € 2 015 21 815,00 € 

2 016 21 815,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.640.0 

Indicadores Número de actualizacións da páxina web realizadas. 

Número de actualizacións de perfís en redes sociais 

realizadas 

Número de visitas recibidas na páxina web. 

Número de seguidores en redes sociais. 
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Medida 8.3.2. Comunícate. 

Descrición e obxectivos A mocidade terá a súa disposición, de maneira 

gratuíta, ordenadores con acceso a internet e as redes 

sociais no centro coordinador e nos Espazos Xove. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

15 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Centro coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de ordenadores postos a disposición da 

mocidade. 

Número de mozos/as usuarios/as.  
 

Medida 8.3.3. Caixa de recursos TIC. 

Descrición e obxectivos Programa de préstamos de ordenadores e proxectores 

e asociacións xuvenís, grupos informais, Oficinas 

Municipais de Información Xuvenil e Espazos Xove 

de forma gratuíta. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

200 asociacións xuvenís, grupos informais, Espazos 

Xove, OMIX por ano. 

Entidade promotora Centro Coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de ordenadores cedidos a asociacións 

xuvenís, grupos informais, Espazos Xove, OMIX. 

Número de entidades beneficiarias do programa de 

préstamo. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 8.4.: Crear espazos de encontro co fin de 

intercambiar información e experiencias sobre temas  de interese para a 

mocidade. 

 

Medida 8.4.1. Observatorio da Xuventude. 

Descrición e obxectivos O observatorio é un órgano que permitirá coñecer a 

realidade da mocidade galega en cada momento e 

avaliar o impacto das políticas destinadas á mocidade 

que pon en marcha a Xunta de Galicia. Para elo, 

realizaranse estudos e investigacións sobre a realidade 

xuvenil galega e recopiárase información que, de xeito 

indirecto ou directo, poida reflexar a realidade xuvenil 

galega. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Centro Coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de accións de recollida de información 

realizadas. 

Número de informes e estudos elaborados polo 

Observatorio. 

 

Medida 8.4.2. Encontros  territoriais de informadores/as xuvenís. 

Descrición e obxectivos Encontros territoriais de informadores/as xuvenís co 

fin de intercambiar información e experiencias sobre 

temas e programas de interese para a mocidade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

200 mozos e mozas por ano. 
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Entidade promotora Centro Coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 1 000,00 € 

3 000,00 € 2 015 1 000,00 € 

2 016 1 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.226.06 

Indicadores Número de encontros territoriais celebrados. 

Número de informadores/as participantes nos 

encontros territoriais. 

 
 
Medida 8.4.3. Encontro do Día Europeo de Información Xuvenil. 

Descrición e obxectivos Encontro entre informadores/as xuvenís co motivo do 

día europeo da información xuvenil no mes de abril. 

Este encontro sirve de punto de encontro para 

propoñer e compartir melloras para o 

desenvolvemento de actuacións nas Oficinas 

Municipais de Información Xuvenil. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

200 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Centro Coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 2 000,00 € 

6 000,00 € 2 015 2 000,00 € 

2 016 2 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.226.06 

Indicadores Número de informadores/as participantes no 

encontro. 

Número de propostas de mellora realizadas. 
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Medida 8.4.4. Correspondentes xuvenis 3.0. 

Descrición e obxectivos Creación de grupos de información xuvenil cos/coas 

propios/as mozos/as en colaboración co profesorado 

nos centros educativos. A finalidade é difundir a 

información de interese para a mocidade dos institutos 

e fomentar a participación do estudantado no ámbito 

da información xuvenil, promovendo deste xeito un 

aprendizaxe adquirido por vías non formais. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Centro Coordinador de información xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 1 500,00 € 

4 500,00 € 2 015 1 500,00 € 

2 016 1 500,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.640.0 

Indicadores Número de centros educativos participantes no 

programa. 

Número de grupos de información xuvenil creados. 

Número de mozos/as participantes nos grupos de 

información xuvenil. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 8.5.: Apoiar a formación e establecer 

medidas que fomenten o desenvolvemento e autonomía persoal, a 

inserción laboral, a integración social… entre a mocidade. 

 

Medida 8.5.1. Plan de formación no eido do tempo libre e outras temáticas 

de interese para a mocidade galega. 

Descrición e obxectivos Realización de cursos no ámbito da educación non 

formal, tanto para a especialización das persoas 

directoras e monitores de tempo libre como doutras 

temáticas de interese para a mocidade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

700 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 50 000,00 € 

150 000,00 € 2 015 50 000,00 € 

2 016 50 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.226.06 

Indicadores Número de cursos celebrados. 

Número de ámbitos de celebración de cursos. 

Número de persoas participantes nos cursos 

celebrados. 

 

Medida 8.5.2. Formación para a mocidade en educación non formal. 

Descrición e obxectivos Cursos de formación en distintas áreas de xuventude e 

temas de interese para a mocidade. A finalidade é 

formar e proporcionarlle competencias á mocidade en 

temas de xuventude ou doutro ámbito que lle 

permitan aumentar a empregabilidade e a súa 

participación activa na sociedade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 
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Previsión de persoas 

destinatarias 

1 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Centro Coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 10 000,00 € 

30 000,00 € 2 015 10 000,00 € 

2 016 10 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.226.06 

Indicadores Número de cursos celebrados. 

Número de ámbitos de celebración de cursos. 

Número de mozos/as participantes nos cursos 

celebrados. 
 

 

 

Medida 8.5.3. Programa ACTIVA. 

Descrición e obxectivos Realización de obradoiros de dúas horas de duración 

en concellos de Galicia cos seguintes obxectivos: 

- Facilitar a participación en accións formativas dos 

mozos e mozas. 

- Dar ferramentas que faciliten a incorporación ao 

mercado laboral dos/as mais mozos/as. 

- Informar das axudas que dende a administración se 

lles ofrecen. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

6 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de seminarios celebrados. 

Número de mozos/as participantes nos obradoiros. 
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Medida 8.5.4. Centro Quérote+: Servizo de formación en colectivos 

específicos (diversidade funcional, menores en risco de 

exclusión, poboación reclusa). 

Descrición e obxectivos Servizo consistente en:  

- Atender as demandas de programas formativos de 

entidades de persoas con divesidade funcional. O 

programa que se oferta é un programa integral no 

que se traballa co equipo de profesionais, coas 

familias e cos usuarios e usuarias da entidade. 

- Impartir 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, dado que se 

nos recoñece como servizo público especializado 

para cubrir esa demanda. 

- Realizar e poñer en marcha un programa de 

intervención socioeducativa no centro penitenciario 

de Teixeiro. 

Os obxectivos a acadar son:  

- Xerais: 

• Contribuír ao desenvolmento integral de mozos 

e mozas, atendendo as súas demandas, 

intervindo en todos os procesos posibles de 

xeito preventivo, e fomentando a súa 

autonomía, capacidade de xestión, habilidades 

persoais e toma de decisións. 

• Contribuír a que mulleres e homes aprendan a 

coñecerse, a aceptarse e a expresarse dun xeito 

satisfactorio e congruente. 

- Específicos: 

• Dar a coñecer o servizo Quérote+ ás persoas 

participantes nas accións levadas a cabo nos 

diferentes colectivos. 

• Realizar sesións informativo/formativas coas 

persoas participantes nos diferentes programas. 
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• Distribuir publicacións específicas relacionadas 

coa temática aboradada no obradoiro. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 250 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

1 400 mozos e mozas para a anualidade 2 015. 

1 500 mozos e mozas para a anualidade 2 016. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Down Compostela. 

COGAMI. 

FEAFES. 

FADEMGA. 

Orzamento 2 014 20 565,00 € 

61 696,98 € 2 015 20 565,00 € 

2 016 20 565,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.442.07 

Indicadores Número de sesións informativo/formativas celebradas 

por colectivos. 

Número de persoas participantes nas sesións 

informativo/ formativas celebradas. 

Número de publicacións específicas elaboradas por 

obradoiro. 
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Medida 8.5.5. Escola Galega de Xuventude. 

Descrición e obxectivos Órgano especializado na educación non formal da 

mocidade. Ten como finalidade velar polo nivel 

técnico das ensinanzas impartidas nas escolas de 

tempo libre, avaliando e conformando os cursos que 

impartan e elaborando e impartindo a programación 

anual de cursos e actividades formativas no eido da 

mocidade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Expedición de 1 500 títulos. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de cursos avaliados. 

Número de cursos impartidos. 

Número de persoas participantes nos cursos 

impartidos. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 8.6.:  Programar accións complementarias 

para o persoal técnico e persoas que traballan coa xuventude. 

 

Medida 8.6.1. Formación continua do persoal técnico da Rede Galega de 

Información Xuvenil. 

Descrición e obxectivos Realización de cursos de formación nas áreas de 

información e asesoramento xuvenil para o persoal 

técnico de xuventude dos concellos de Galicia. A 

finalidade é proporcionar unha formación continua 

aos/ás técnicos/as da información xuvenil, co obxecto 

de que podan prestar un mellor servizo á mocidade da 

súa zona. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

200 mozos e mozas por ano. 

 

Entidade promotora Centro Coordinador de información xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 6 000,00 € 

18 000,00 € 2 015 6 000,00 € 

2 016 6 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.226.06 

Indicadores Número de cursos impartidos. 

Número de persoas participantes nos cursos 

impartidos. 
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Medida 8.6.2. Centro Quérote+: Servizo de formación profesionalizado 

Descrición e obxectivos Programa formativo para persoal que traballe na rede 

de información xuvenil, nas oficinas de información 

xuvenil, no tecido asociativo ou que terminase un 

determinado nivel de estudios e desexe ampliar ou 

completar a súa formación en aspectos relacionados 

coa mocidade. 

Os obxectivos a acadar son:  

- Xerais: 

• Contribuír ao desenvolmento integral de mozos 

e mozas, atendendo as súas demandas, 

intervindo en todos os procesos posibles de 

xeito preventivo, e fomentando a súa 

autonomía, capacidade de xestión, habilidades 

persoais e toma de decisións. 

• Contribuír a que mulleres e homes aprendan a 

coñecerse, a aceptarse e a expresarse dun xeito 

satisfactorio e congruente. 

- Específicos: 

• Dar a coñecer o servizo Quérote+ ás persoas 

participantes nos cursos. 

• Realizar cursos profesionalizados sobre as 

temáticas abordadas dende os centros 

Quérote+. 

• Crear a rede e colaboracións con profesionais 

que xa traballan ou traballarán coa mocidade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

350 mozos e mozas por ano. 

 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 
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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 cursos impartidos. 

Número de persoas participantes nos cursos 

impartidos. 

Número de mozos/as beneficiarias. 
 

 

Medida 8.6.3. Formación de mediadores/as xuvenís en promoción de 

hábitos de vida saudables. 

Descrición e obxectivos Actividade de formación orientada a que 

mediadores/as xuvenís adquiran as capacidades e as 

habilidades necesarias para dinamizar a promoción de 

estilos de vida saudables no ámbito da mocidade. 

Consta dunha parte teórica e outra práctica. 

A finalidade desta actuación é: 

• Aportar aos/ás mediadores/as formación nas 

capacidades e habilidades necesarias para a 

realización de actuacións de mediación xuvenil en 

hábitos e estilos de vida saudables. 

• Facilitar aos/ás mediadores coñecementos e 

estratexias adecuadas para a dinamización da 

promoción de estilos de vida saudables no ámbito 

da mocidade. 

• Facilitar a posta en práctica dos coñecementos e 

estratexias aprendidas no curso de formación 

mediante a realización dun traballo práctico. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  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 Sen asignación específica 
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Indicadores Número de accións de formación realizadas. 

Número de mediadores formados. 
 

Medida 8.6.4. Convenio coa Escola Galega de Administración Pública. 

Descrición e obxectivos Convenio para homologar a formación e xornadas en 

materia de xuventude que vaian dirixidas a persoal da 

administración autonómica e local. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

100 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 Escola Galega de Administración Pública. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de accións formativas homologadas. 

 

OBXECTIVO OPERATICVO 8.7.: Fomentar a seguridade viaria e a 

condución segura do colectivo xuvenil. 

Medida 8.7.1. Cursos de condución segura. 

Descrición e obxectivos Cursos de formación en condución segura que 

combinan parte teórica con parte práctica.Teñen lugar 

os fines de semana e teñen como finalidade achegar á 

mocidade actitudes seguras no uso do vehículo 

baseadas no coñecemento dos factores de risco dos 

sistemas de seguridade do automobil e da técnica de 

condución. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

250 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 
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Orzamento 2 014 1 500,00 € 

4 500,00 € 2 015 1 500,00 € 

2 016 1 500,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.640.0 

Indicadores Número de cursos realizados. 

Número de mozos/as formados/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


