EIXO 9. XUVENTUDE, MOBILIDADE E TURISMO
OBXECTIVO OPERATIVO 9.1.: Proporcionar apoio á mobilidade do
estudantado universitario a través do perfeccionamento dunha segunda
lingua e dos programas de intercambio.
Medida 9.1.1.

Bolsas e axudas para participar en programas de
intercambio relacionados con estudos que están a cursar con
países extracomunitarios, agás o Programa Erasmus.

Descrición e obxectivos

Programa de axudas para o alumnado do sistema
universitario de Galicia que participa en programas de
intercambio relacionados cos seus estudos en países
extracomunitarios.
A finalidade é potenciar a mobilidade do alumnado
universitario.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 100 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaría Xeral de Universidades. Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Orzamento

2 014

100 000,00 €

2 015

100 000,00 €

2 016

100 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

300 000,00 €

09.40.422C.480.0
Número de alumnos/as galegos/as participantes no
programa de intercambio.
Número de alumnos/as estranxeiros participantes no
programa de intercambio.
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Medida 9.1.2.

Axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea
para participar no Programa comunitario de mobilidade
Erasmus e Suíza.

Descrición e obxectivos

Sistema de axudas complementarias para facilitar a
participación do alumnado do sistema universitario de
Galicia para participar en programas de intercambio
de mobilidade Erasmus.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 500 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Universidades. Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Orzamento

2 014

1 300 000,00 €

2 015

1 300 000,00 €

2 016

1 300 000,00 €

Partida orzamentaria

3 900 000,00 €

09.40.422C.480.0

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios de axuda.

Medida 9.1.3.

Axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún
Estado membro da Unión Europea, durante o verán.

Descrición e obxectivos

Sistema de axudas para perfeccionar unha segunda
lingua por parte de estudantes universitarios.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 113 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Secretaria Xeral de Universidades. Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Orzamento

2 014

124 300,00 €

2 015

124 300,00 €

2 016

124 300,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

372 900,00 €

09.40.422C.480.0
Número de mozos/as beneficiarios de axuda.
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Medida 9.1.4.

Programa de cursos de idiomas no estranxeiro.

Descrición e obxectivos

Programa de aprendizaxe de linguas estranxeiras
como inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso
e chinés en escolas distribuídas por todo o mundo. O
programa inclúe aloxamento, clases teóricas e
actividades de lecer.
A

finalidade

é

incrementar

as

competencias

lingüísticas, facilitar o coñecemento doutros países,
culturas a través da aprendizaxe dun idioma e
mellorar a empregabilidade da mocidade.
Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 15 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Instituto da Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e
Benestar.

Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de mozos/as participantes no programa por
país de destino.
Número de mozos/as participantes no programa por
lingua de aprendizaxe.

Medida 9.1.5.

Programa de inmersión lingüística.

Descrición e obxectivos

Actividades de inmersión lingüística en inglés en
centros de excelencia para a formación en inglés en
Galicia.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 410 mozos e mozas.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
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Orzamento

2 014

244 708,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

244 708,00 €

09.50.423A.640.8
Número de centros participantes no programa.
Número de mozos/as participantes no programa.

Medida 9.1.6.

Axudas para a realización de actividades de formación en
linguas estranxeira, destinadas ao alumnado dos centros
docentes sostidos con fondos públicos.

Descrición e obxectivos

Promoción e desenvolvemento das estadías de
escolares galegos e galegas noutros países ou en
centros residenciais de Galicia, co fin de crear no
alumnado a necesidade de empregar idiomas para se
comunicar e para os empregar en contextos reais,
poñendo en valor a educación dende unha perspectiva
intercultural.
A finalidade é mellorar as competencias en linguas
estranxeiras do alumnado dos distintos niveis dos
centros docentes sostidos con fondos públicos en
Galicia.

Temporalización
2014
2015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 680 mozos e mozas por ano.

2016

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.

Orzamento

2 014

301 075,00 €

2 015

301 075,00 €

2 016

301 075,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

903 225,00 €

09.50.423A.480.0
Número de alumnos/as beneficiarias do programa na
modalidade de saída a outros países.
Número de alumnos/as beneficiarias do programa na
modalidade de estancia en centros residenciais de
Galicia.
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Medida 9.1.7.

Erasmus+.

Descrición e obxectivos

Programa Europeo que aglutina sete programas en
materia de educación, formación, xuventude, deporte.
No eido de xuventude fomenta a mobilidade en
Europa dos mozos/as e traballadores/as no ámbito da
Xuventude a través de diversas actividades de
educación non formal (intercambios, voluntariado,
formación e diálogo estruturado).
A finalidade é mellorar as aptitudes e competencias
clave da mocidade, atendendo en particular á súa
inserción no mercado laboral a través dun incremento
das oportunidades de mobilidade por motivos de
aprendizaxe así como a través de unha cooperación
reforzada entre o mundo da educación e a formación e
o mundo do traballo.

Temporalización

2014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2015

2016

persoas 1 700 mozos e mozas para a anualidade 2 014.

destinatarias

1 900 mozos e mozas para a anualidade 2 015.
2 000 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

Número de mozos/as beneficiarios do programa.
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OBXECTIVO OPERATIVO 9.2.: Facilitar o achegamento da xente moza
ao mundo empresarial e laboral, a través da realización de prácticas
noutros países europeos.
Medida 9.2.1.

Convocatoria Consorcios de prácticas Erasmus para
alumnado de grao superior de FP.

Descrición e obxectivos

Programa de prácticas que facilita a realización de
formación en centros de traballo do alumnado
matriculado en centros educativos participantes no
Consorcio nas ramas profesionais estudadas en
empresas da Unión Europea.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa. Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.

Orzamento

2 014

45 300,00€

Partida orzamentaria

45 300,00 €

09.50.422M.480.1
09.50.422M.640.7

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios do programa de
prácticas por rama profesional.
Número de países de destino do alumnado.

Medida 9.2.2.

Galeuropa.

Descrición e obxectivos

Axudas para a realización de prácticas formativas non
remuneradas en empresas de calquera dos Estados
membros da Unión Europea, agás España.
A finalidade é apoiar as persoas participantes en
actividades

de

formación

para

adquirir

os

coñecementos, as competencias e as cualificacións que
complemente

o

desenvolvemento

persoal

e

profesional, así como facilitar a mobilidade de
traballadores
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en

Europa

e

promover

o

desenvolvemento e a transferencia entre os países
participantes ao mesmo tempo que os mozos e mozas
perfeccionan as habilidades lingüísticas no idioma
estranxeiro.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 250 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.

Orzamento

2 014

600 000,00 €

2 015

600 000,00 €

2 016

600 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

1 800 000,00 €

11.06.313A.480.0
Número de mozos/as beneficiarios do programa de
prácticas por rama profesional.
Número de países de destino do alumnado.

Medida 9.2.3.

Bolsas de formación en Promoción Exterior.

Descrición e obxectivos

Programa de bolsas dirixido a titulados/as co
obxectivo da formación práctica en comercio exterior
a través dunha estancia no estranxeiro

Temporalización
2 014
2 015
Localización
A Comunidade Autónoma.
Previsión de persoas 20 mozos e mozas por ano.

2 016

destinatarias
Entidade promotora

Orzamento

Instituto Galego de Promoción Económica-IGAPE.

2 014

593 132,40 €

2 015

494 227,00 €

2016

494 227,00 €

Partida orzamentaria

1 582 686,40 €

08.A1.741A. 480.1
08.A1.741A. 484.0

Indicadores

Número de mozos/as beneficiarios/as de bolsas.
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OBXECTIVO OPERATIVO 9.3.: Dotar á mocidade das ferramentas e
instrumentos necesarios para promover e facilitar a mobilidade no
ámbito autonómico, estatal ou internacional.
Medida 9.3.1.

Carne Xove.

Descrición e obxectivos

Programa para facilitar á mocidade o acceso a bens e
servizos a través dunha serie de descontos e vantaxes
en distintos sectores: deportes, ocio, tecnoloxía,
transporte, culturais... así como de sorteos web,
promocións, etc.
O Carné é expedido polas organizacións da Asociación
do Carne Xoven Europeo, é persoal e intransferible
para mozos e mozas de 12 a 30 anos. Ten un custe de
6 euros e unha vixencia de 2 anos.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 57 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.

Orzamento

2 014

25 000,00 €

2 015

25 000,00 €

2 016

25 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.06.313A.640
Número de carnés expedidos.
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75 000,00 €

Medida 9.3.2.

Carne Young Travel Card.

Descrición e obxectivos

Carne dirixido a calquera mozo ou moza maior de 12
anos e menor de 26, para que podar obter descontos
en billetes de avión, entradas de cine, compras...

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 30 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.

Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Número de carnés expedidos.

Medida 9.3.3.

Carne de Profesor Internacional.

Descrición e obxectivos

O carne de profesor internacional é para profesionais
de ensinanza a tempo completo, que ofrece descontos
tanto no pais de orixe como noutros países do
estranxeiro.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 400 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.

Orzamento

2 014

300,00 €

2 015

1 500,00 €

2 016

1 500,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

11.06.313A.221.99
Número de carnés expedidos.
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3 300,00 €

Medida 9.3.4.

Carne de Estudante Internacional (ISIC).

Descrición e obxectivos

O carne de estudante internacional é un carné de
estudante recoñecido internacionalmente e que ofrece
descontos a nivel nacional e internacional. É preciso
ser maior de 12 anos e estudante a tempo completo.

Temporalización

2 014

Localización

Toda a Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 1 400 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.

Orzamento

2 014

7 450,00 €

2 015

7 500,00 €

2 016

7 500,00 €

Partida orzamentaria

22 450,00 €

11.06.313A.221.99

Indicadores

Número de carnés expedidos.

Medida 9.3.5.

Convenio de colaboración con Novagalicia Banco para a
promoción e difusión do programa “Carné Xove”.

Descrición e obxectivos

Convenio que senta as bases da colaboración entre a
Consellería de Traballo e Benestar, a través da
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e
Novagalicia Banco para a promoción e difusión do
programa “Carné Xove”.
A finalidade é incrementar a implantación do Carné
Xove entre a mocidade galega e ampliar os beneficios
derivados da titularidade do carné.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 57 000 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.

Entidade colaboradora

NovaGalicia Banco.
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Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Incremento no Número de mozos e mozas titulares de
Carné Xove.
Incremento no Número de empresas adheridas (novas
empresas).
Mellora dos beneficios por parte das empresas xa
adheridas ao carné con anterioridade.

Medida 9.3.6

Convenio de colaboración coa Federación Galega de
Municipios e Provincias para o fomento do Carné Xove no
ámbito local.

Descrición e obxectivos

Convenio que senta as bases da colaboración entre a
Consellería de Traballo e Benestar e a Federación
Galega

de

Municipios

e

Provincias

para

o

desenvolvemento, promoción e difusión do programa
Carné Xove entre as entidades locais de Galicia.
A finalidade é incrementar a implantación do Carné
Xove entre a mocidade galega e ampliar os beneficios
derivados da titularidade do carné.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 50 concellos adheridos para a anualidade 2 014.

destinatarias

75 concellos adheridos para a anualidade 2 015.
100 concellos adheridos para a anualidade 2 016.

Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.

Orzamento

Sen asignación específica.

Indicadores

Incremento no Número de mozos e mozas titulares de
Carné Xove.
Incremento no Número de concellos adheridas (novos
concellos).
Mellora dos beneficios por parte dos concellos xa
adheridas ao carné con anterioridade.
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OBXECTIVO OPERATIVO 9.4.: Informar e asesorar sobre os
programas e servizos existentes en materia de mobilidade xuvenil.
Medida 9.4.1.

Europa en Formación.

Descrición e obxectivos

Creación dun servizo especializado que organice e
difunda accións socioeducativas de ámbito europeo no
campo da formación permanente de adultos, dirixido a
profesionais da información xuvenil e mocidade entre
18 e 30 anos, ofrecendo orientación e asesoramento
para participar en distintas accións do programa
Grundtvig. As actividades que inclúe son:
- Accións de difusión.
- Información, orientación e asesoramento.
- Organización de seminarios.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 15 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro

Coordinador

de

Información

Xuvenil.

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
Orzamento

2014

4 363,00€

2015

4 363,00€

2016

4 363,00€

Partida orzamentaria
Indicadores

13 089,00€

11.06.313A.226.06
Número de accións socioeducativas realizadas.
Número de informadores xuvenís formados.
Número de mozos/as formados.
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Medida 9.4.2.

Asesoría de programas de mobilidade xuvenil.

Descrición e obxectivos

Asesoramento

e

coordinación

a

asociacións

e

entidades públicas locais, así como a grupos non
formais, mozos/as individuais, de proxectos de
mobilidade xuvenil de acollida en Galicia ou envío a
outros países.
Ten como finalidade contribuír a adquisición de
competencias

brindando

os/as

mozos/as

oportunidades de aprendizaxe non formal e informal
nunha

dimensión

europea

e

promover

o

entendemento entre mozos e mozas de países
diferentes, potenciando a solidariedade e promovendo
a tolerancia, así como o coñecemento de outras
culturas, o aprendizaxe de linguas e potenciando a
creatividade e o emprendemento.
Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 162 galegos/as e 345 estranxeiros/as por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Centro Coordinador de Información e Documentación
Xuvenil.

Dirección

Xeral

de

Xuventude

e

Voluntariado. Consellería de Traballo e Benestar.
Entidades colaboradoras

Unión Europea.
Comunidade Autónoma.
Concellos.
Asociacións e entidades sen ánimo de lucro.

Orzamento

Sen asignación específica

Indicadores

Número de accións de información e asesoramento
realizadas.
Número de mozos/as galegas beneficiarios/as do
programa.
Número de mozos/as estranxeiros/as beneficiarios/as
do programa.
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OBXECTIVO OPERATIVO 9.5.: Fomentar nos mozos e mozas nacionais
e europeos o interese polo Camiño e pola realidade galega, facilitando o
contacto da mocidade galega exterior coa nosa sociedade.
Medida 9.5.1.

Ven ao camiño.

Descrición e obxectivos

Programa que permite que mozos/as nacionais e
europeos coñezan o camiño de Santiago, a cidade de
Santiago de Compostela, Galicia con aloxamento no
Monte do Gozo.
A finalidade é fomentar o interese polo camiño entre a
mocidade de diferentes nacionalidades, propiciando o
coñecemento dos novos recursos turísticos, culturais...

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 2 475 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora
Orzamento

Axencia de Turismo de Galicia. Presidencia.
2 014

25 000,00 €

2 015

25 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

50 000,00 €

04.A2.761A.481.0
Número de mozos/as participantes no programa por
país de nacionalidade.

Medida 9.5.2.

Programa Conecta con Galicia.

Descrición e obxectivos

Posta en marcha de actividades ao aire libre e campos
de traballo, facilitando que mozos e mozas da Galicia
Exterior teñan contacto coa realidade galega e o
encontro cos seus familiares.

Temporalización

2 014

Localización

A Comunidade Autónoma.

Previsión

de

2 015

2 016

persoas 180 mozos e mozas por ano.

destinatarias
Entidade promotora

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
Consellería de Traballo e Benestar.
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Entidade colaboradora

Subdirección Xeral de programas sociais. Secretaría
Xeral de Emigración. A Presidencia.

Orzamento

2 014

195 000,00 €

2 015

200 000,00 €

2 016

205 000,00 €

Partida orzamentaria
Indicadores

600 000,00 €

04.30.312C.226.07
Número de actividades e campos de traballo postos en
marcha.
Número de mozos/as beneficiarios do programa.
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