A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar continúa neste ano 2012
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 permite
adquirir e asimilar valores, normas de vida, opinións e coñecementos que, sen dúbida, facilitan a participación
na sociedade.
Nesta edición, teredes á vosa disposición un conxunto de accións formativas enfocadas todas elas á adquisición
de coñecementos, reciclaxe e actualización de distintas temáticas que se van abordar nos diferentes cursos.
Se trata 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 participación máis viva.
Coidamos que a formación é un dos medios a través dos que como mozos e mozas poderedes conservar, transmitir e transformar unha sociedade 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, que se traducirán ao longo nunha
apertura de novos camiños para a vosa andaina..

Ovidio Rodeiro Tato
Director Xeral de Xuventude e Voluntariado
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DE INFORMACIÓN
E DOCUMENTACIÓN
XUVENIL
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Curso: análise da información
xuvenil no contexto das políticas
da xuventude
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil. No caso de que queden
prazas vacantes, terán preferencia os universitarios e os
estudantes das ramas xurídico-social e humanidades.

Curso: aplicación de metodoloxías
de traballo na información xuvenil
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil. No caso de que queden
prazas vacantes, terán preferencia os universitarios e os
estudantes das ramas xurídico-social e humanidades.

Curso: aplicación dos procesos
innovadores nos servizos
de información xuvenil

Número de horas: …………………………… 70

Destinatarios/as:
Preferentemente persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil. No caso de que queden
prazas vacantes, terán preferencia os universitarios e os
estudantes das ramas xurídico-social e humanidades.

Número de horas: …………………………… 40

Número de edicións: ……………………………1

Número de horas: …………………………… 30

Número de edicións: ……………………………1

Número de prazas:

Número de edicións: ……………………………1

Número de prazas:

Contidos:

Número de prazas:

Contidos:

z Aplicación dos fundamentos da información xuvenil.

Contidos:

z Análise da realidade xuvenil en distintos ámbitos.

z Análise de procedementos aplicables ao proceso de
información xuvenil.

z Intercambios de experiencias.

z Estruturación do proceso de información xuvenil.

Modalidade: semipresencial.

z Xestión de servizos de información xuvenil.

z Aplicación de recursos específicos da información
xuvenil.

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

Modalidade: semipresencial.

Modalidade: semipresencial.

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

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

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

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

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

Data prevista de realización: 1.º trimestre de 2012.

Data prevista de realización: 1.º trimestre de 2012.

………………………… 25

z Aplicación de estratexias e contidos das políticas de
xuventude.
z Organización de servizos de información xuvenil.

………………………… 25

………………………… 25

z Procesos de innovación informativa.

Data prevista de realización: 2.º trimestre de 2012.

Curso: organización e xestión
de accións de dinamización
da información para mozos/as
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal da Rede Galega de Información
e Documentación Xuvenil. No caso de que queden prazas
vacantes, terán preferencia os universitarios e os estudantes
das ramas xurídico-social e humanidades.
Número de horas: ………………………………… 90
Número de edicións: ………………………………… 1
Número de prazas:

……………………………… 25

Contidos:
z Técnicas e estratexias de motivación á participación dende
os servizos de información xuvenil.
z Utilización de espazos virtuais na información xuvenil.
z Análise de medios de comunicación e a súa utilización
polos SIX.
z Deseño e organización de campañas informativas para
mozos/as.
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información
e Documentación Xuvenil.
Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no
portal www.xuventude.net

Curso: fomento e apoio asociativo
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal da Rede Galega de Información
e Documentación Xuvenil. No caso de que queden prazas
vacantes, terán preferencia os universitarios e os estudantes
das ramas xurídico-social e humanidades.

REDE GALEGA DE
INFORMACIÓN E
DOCUMENTACIÓN
XUVENIL

Número de horas: ………………………………… 50
Número de edicións: ………………………………… 1
Número de prazas:

……………………………… 25

Contidos:
z Utilización das estruturas asociativas.
z Aplicación de técnicas de grupo participativas na intervención comunitaria.
z Manexo de grupo nas asociacións de carácter social.
z Aplicación de procesos de apoio dos profesionais nas
entidades sociais.
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información
e Documentación Xuvenil.
Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no
portal www.xuventude.net
Data prevista de realización: 2.º trimestre de 2012.

Data prevista de realización: 2.º trimestre de 2012.
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Curso: organización de accións
socioeducativas dirixidas a mozos/as
no marco da educación non formal
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil. No caso de que queden
prazas vacantes, terán preferencia os universitarios e os
estudantes das ramas xurídico-social e humanidades.

Curso: teórico de monitor
sociocultural
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil. No caso de que queden
prazas vacantes, terán preferencia os universitarios e os
estudantes das ramas xurídico-social e humanidades.
Número de horas: …………………………… 125

Número de horas: …………………………… 80

Número de edicións: ……………………………8

Número de edicións: ……………………………1

Número de prazas:

Número de prazas:

Contidos:

………………………… 25

………………………… 25

Contidos:

z Definición de animación sociocultural.

z Contextualización da información xuvenil no ámbito
da educación non formal.

z Técnicas experimentais para o estudo de campo.

z Deseño de accións formativas no ámbito da información xuvenil.
z Aplicación de métodos para a organización de
accións formativas no ámbito da información xuvenil.
z Avaliación de accións formativas.
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil.
Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no portal www.xuventude.net
Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2012.

z Técnicas de planificación e deseño de programas.
z Técnicas de organización.
z Técnicas de avaliación.
z Dirección de equipos.
z Técnicas de xestión.
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil e Espazos Xoves da
Rede Galega de Centros de Xuventude de:
Tui. Chantada. Viveiro. Vilagarcía de Arousa. Lalín.
Vilalba. Ourense.
Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no portal www.xuventude.net
Data prevista de realización: 3.º trimestre de 2012.

Curso: as redes sociais
na xuventude
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal da Rede Galega de Información
e Documentación Xuvenil. No caso de que queden prazas
vacantes, terán preferencia os universitarios e os estudantes
das ramas xurídico-social e humanidades.

REDE GALEGA DE
INFORMACIÓN E
DOCUMENTACIÓN
XUVENIL

Número de horas: ………………………………… 10
Número de edicións: ………………………………… 1
Número de prazas:

……………………………… 12

Contidos:
z Introdución ás redes sociais.
z Seguridade e privacidade nas nosas comunicacións.
z Aplicacións para redes sociais a través de internet.
z Ferramentas para a creación ou a consolidación de novas
relacións.
z O ser social en internet.
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información
e Documentación Xuvenil.
Data de inscrición: 15 días despois da súa publicación no
portal www.xuventude.net
Data prevista de realización: 1.º trimestre de 2012.
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Inscrición e reservas das prazas
no plan de formación no eido
do tempo libre 2012
Os cursos están dirixidos a mozas e mozos en xeral; non obstante, terán preferencia aquelas persoas que posúan o título de monitor/a ou director/a de tempo libre
no momento de realizar a solicitude.
z Á solicitude poderase acceder na web www.xuventude.net
z A solicitude nos cursos efectuarase unicamente por vía telemática, no enderezo
electrónico formaciontempolibre.ctb@xunta.es. Calquera solicitude que non se faga
deste xeito considerarase desestimada.

Pasos que se seguirán para matricularse:
z Solicitude debidamente cuberta xunto con:
• Copia escaneada e visible do DNI por ambas as caras, en caso de que non
risquedes a casa na solicitude onde se fai referencia á autorización expresa para
a comprobación telemática deste.
• Datos do voso título de monitor/a ou director/a de tempo libre:
- Para aqueles títulos expedidos por escolas de tempo libre galegas a partir do
ano 2000, é suficiente con que risquedes na solicitude este punto.
- No caso de que estes títulos se expedisen antes do ano 2000, teredes que
enviar a copia escaneada.
- Se tendes o título doutras comunidades autónomas, tamén debedes enviar a
copia escaneada.

z As solicitudes deben chegar obrigatoriamente dende o correo persoal particular e
deberá coincidir o enderezo electrónico dende o que se envíe a solicitude co que se
indique como propio na solicitude do curso.

z Unha vez recibidas as solicitudes correctamente, asignarase directamente a praza
no curso solicitado ata esgotar o total de prazas.

z Non se poden facer varias solicitudes nun mesmo correo e tampouco de varias
persoas, é dicir, cada curso debe solicitarse nun correo individual e propio.

z Comunicarásevos mediante correo electrónico ao voso enderezo a adxudicación da
praza e o lugar e o día de comezo do curso, así como calquera outra particularidade
de interese para vós.

z Se queredes participar en varios cursos, teredes que facer unha solicitude individual
por cada curso.
z O feito de non cumprir coas premisas anteriores, suporá a eliminación
das solicitudes.

z No caso de que non poidades realizar o curso, cómpre que o comuniquedes na
maior brevidade que vos sexa posible, co fin de que esa praza a poida aproveitar
outra persoa interesada. Debedes comunicalo por correo electrónico.
z 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 e, 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.
Calquera dúbida que teñades sobre esta formación, podedes chamarnos ao:
981 957 057.

Curso: habilidades sociais
para a empregabilidade xuvenil
Número de horas: ………………………………… 20
Número de prazas:

……………………………… 20

Contidos:
Módulo I.Elaboración dun currículo .
Módulo II. Como presentarnos? Habilidades comunicativas,
verbais e non verbais.
Módulo III. Presentacións eficaces.
Módulo IV. O uso da rede para a busca de emprego: mecanismos existentes na rede, o uso das redes sociais na busca de
emprego, o deseño e desenvolvemento dun perfil profesional
na rede.
Modalidade: en liña
Data de realización: do día 1 ao 30 de marzo.

Curso: as tecnoloxías da información
e as comunicacións (TIC) no ámbito
da diversidade funcional orientadas
á empregabilidade no tempo libre
Número de horas: …………………………… 20 horas
(16 horas prácticas e 4 teóricas)
Número de prazas:
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……………………………… 20

Contidos:
Bloque I. Introdución ás tecnoloxías da información e ás
comunicacións e discapacidade.
Bloque II. Sistema de acceso ao ordenador para persoas con
discapacidade.
Bloque III. Aplicación práctica de actividades. In-tic.
Bloque IV. Recursos para a creación de actividades
multimedia.
Bloque V. A persoa emprendedora. Tipos de persoas emprendedoras. As oportunidades de negocio vinculadas ás TIC. O
proxecto: do nacemento da idea á súa materialización.
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Instalacións do Albergue Xuvenil de
Gandarío. Bergondo (A Coruña).
Data de realización: do 23 ao 25 de marzo.
Horario:
venres, de 20:00 h a 22:00 h.
sábado, de 08:45 h a 22:00 h.
domingo, de 08:45 h a 20:00 h.
(Estancia durante a fin de semana incluída).
Incorporación: venres 23 de marzo ás 20:00 h.
Saída: domingo 25 de marzo ás 20:00 h.
Equipo persoal imprescindible: saco de durmir, útiles de
aseo persoal e toalla.
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Curso: a ecoloxía e o medio natural
aplicados á xestión de actividades de
lecer como vía de empregabilidade
no tempo libre

Curso: contextos de intervención
no tempo libre: discapacidade
e terceira idade

Curso: o galego campa: ferramentas
e propostas para a dinamización
da lingua galega na mocidade

Número de horas: …………………………… 21

Número de horas: ………………30 horas teóricas
(15 horas presencias e 15 horas en liña).

Número de horas: …………………… 2 xornadas
(1 fin de semana).

Número de prazas:

Número de prazas:

Número de prazas:

………………………… 25

………………………… 25

………………………… 25

Contidos:

Contidos:

Contidos:

Bloque I. Concepto de ecoloxía. Campo de aplicación.

Bloque I. Tempo libre na terceira idade.

Bloque II. O impacto ambiental das actividades de
tempo libre nos espazos naturais. O impacto ambiental
das actividades de lecer.

Bloque II. Discapacidade.

z actividades e recursos para a dinamización da lingua
galega na mocidade.

Modalidade: mixto.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Santiago de Compostela.

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

Bloque III. Achegas individuais á protección do medio.
Bloque IV. A persoa emprendedora. As oportunidades
dende a ecoloxía aplicadas ás actividades de lecer. Realización e desenvolvemento do proxecto emprendedor.

Data de realización: do 31 de marzo ao 30 de abril.
Horario:

Bloque V. Boas prácticas nas actividades da vida cotiá.

31 de marzo: de 9:00 h a 14:00 h
e de 16:00 h a 21:00 h.

Modalidade: presencial.

1 de abril: de 9:00 h a 14:00 h.

Lugar de impartición: Ourense (inclúe pernoita).

Parte en liña - titorías
(martes e xoves, de 17:00 h a 19:00 h).

Data de realización: 9, 10, 11 de marzo.
Horario:
venres, de 16:00 h a 21:00 h.
sábado, de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 20:00 h.
domingo, de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 18:00 h.
Incorporación: venres, de 14:00 h a 15:30 h.
Saída: domingo, ás 18:00 h.
Equipo persoal imprescindible: saco de durmir,
toalla, útiles de aseo, roupa e calzado cómodos.

Data de realización: 2-3 de abril.
Horario: dende o sábado ás 10:30 h ata domingo ás
13:30 h.
Equipo persoal imprescindible: saco de durmir,
útiles de aseo persoal e toalla.

Curso: as saídas profesionais no ámbito
do ocio e do tempo libre

Curso: ocio e tempo libre de calidade.
Atención á diversidade

Número de horas: ………………………………… 24

Número de horas: …………………………… 17 horas
(14 h teóricas e 3 h prácticas)

Número de prazas:

……………………………… 25

Contidos:

Número de prazas:

Módulo I. Introdución á pedagoxía do ocio.

Contidos:

Módulo II.Profesionalización vs voluntariado no ámbito do
ocio.

Módulo I. TEA e discapacidade intelectual.

Módulo III. O perfil profesional do ocio e do tempo libre.

Módulo III. Ocio e deporte.

Módulo IV. Capacidades profesionais.

Módulo IV. Coaching.

Módulo V. Ámbitos de intervención.

Módulo V. Aspectos prácticos do ocio en persoas con TEA.

Módulo VI. Estratexias básicas de procedemento para a
elaboración dun proxecto de intervención no ámbito do ocio,
tempo libre, recreación e deporte.

Modalidade: en liña.

……………………………… 20
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Módulo II. Modelo de ocio centrado na persoa.

Data de realización: do 11 ao 30 de abril.

Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Pontevedra.
Data prevista de realización: 12, 13 e 19 de abril.
Horario: todos os días, de 10:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a
20:00 h.
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Curso: técnicas de coaching para a
empregabilidade da mocidade no
tempo libre
Número de horas: ……………………… 50 horas
(45 teóricas e 5 prácticas).
Número de prazas:

………………………… 60

Contidos:
Bloque 1. Introdución ao coaching .
Bloque 2. O proceso de coaching.
Bloque 3. Por que utilizar técnicas de coaching coa
mocidade e coas entidades xuvenís.
Bloque 4. O coaching como ferramenta para o fomento
da empregabilidade xuvenil. Traballo práctico.

Curso: a educación en valores no
tempo libre. Diversidade, igualdade
e convivencia. Curso en liña de educación en valores
Número de horas: ……………………… 30 horas
(12 h prácticas e 18 h teóricas)
Número de prazas:

………………………… 30

Número de horas: …………… 32 horas prácticas.
Número de prazas:

………………………… 25

Contidos:
Bloque I.Historia e evolución.

Contidos:

Bloque II.Concepto e xustificación.

Bloque I. A educación para a paz e a resolución de
conflitos.

Bloque III.Para que e para quen?.

Bloque II.Educación no consumo responsable.

Bloque V. Clasificación dos xogos e xoguetes.

Bloque III.Mediación en educación sexual.
Bloque IV. Xogos e valores.

Bloque 5. Avaliación do proceso de coaching .

Bloque V. A interculturalidade e a atención á diversidade.

Bloque 6. Traballo final: planificación dunha sesión de
coaching ambientada no tempo libre.

Bloque VI. Igualdade de oportunidades e non discriminación.

Modalidade: en liña.

Bloque VII. Habilidades sociais na transmisión de
valores e convivencia.

Data de realización: do 2 de abril ao 31 de maio.

Curso: organización e dinamización
en ludotecas

Bloque VIII. Actividades que cómpre desenvolver na
transmisión da educación en valores.
Modalidade: en liña e unha sesión presencial voluntaria.
Lugar de impartición: Santiago de Compostela.
Data de realización: do 2 ao 30 de abril.
Equipo persoal imprescindible: ordenador, conexión
a internet, correo electrónico, tarxeta de son e altofalantes.
Observacións: A sesión presencial consiste nunha
exposición marco e será de carácter voluntario suxeita
a condicións de número de persoas interesadas dentro
do curso.

Bloque IV.Programación e organización.
Bloque VI. Recursos humanos nas ludotecas.
Bloque VII. Elaboración dun proxecto de ludoteca.
Bloque VIII. Temas transversais para traballar na
ludoteca.
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Vigo.
Data de realización: 5, 12, 19, 26 de maio.
Horario: todos os días, de 10:00 h a 14:00 h e de
16:00 h a 20:00 h.

Curso: xestión e dirección de entidades
xuvenís non lucrativas

Curso: básico de prevención de riscos
laborais en actividades de tempo libre

Número de horas: …………………………… 50 horas
(29 horas prácticas e 21 horas teóricas)

Número de horas: ………………………………… 60

Número de prazas:

Contidos:

……………………………… 20

Contidos:

Número de prazas:

……………………………… 30

Módulo I. Marco legal.

z Conceptos básicos sobre seguranza
e saúde no traballo (10 h).

Módulo II. Xestión das organizacións.

z Riscos xerais e a súa prevención (25 h).

Módulo III. Recursos e subvencións.
Prácticas.

z Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente á actividade da empresa (5 h).

Modalidade: presencial.

z Elementos básicos de xestión da prevención de riscos (5 h).

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

z Primeiros auxilios (5 h.)

Data de realización: 5, 6, 12, 13, 19, 20 de maio.

z A prevención de riscos laborais dende a perspectiva de
xénero (10 h).

Horario: sábados e domingos, de 9:30 h a 14:00 h
e de 16:00 h a 20:00 h.

Modalidade: en liña.
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Data de realización: do 7 de maio ao 29 de xuño.
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Curso: alternativas de lecer xuvenil
no eido natural

Curso: a importancia dos xogos
tradicionais no tempo libre

Número de horas: …………………………… 40

Número de horas: …………………………… 15

Número de prazas:

Número de prazas:

………………………… 20

………………………… 15

Contidos:

Contidos:

Bloque I.Deseños de proxectos de tempo libre no eido
natural.

Módulo I.Introdución aos xogos tradicionais como
sinónimo de xogar xuntos.

Bloque II.Programación e organización de actividades.
Bloque III.A xestión dos recursos naturais.

Módulo II.Tipoloxía dos xogos tradicionais (costa e
interior, verán e inverno, tempadas de xogos etc.).

Bloque IV.Aplicacións prácticas no mercado laboral das
actividades ambientais.

Módulo III.Práctica de xogos tradicionais (creación de
elementos do xogo e xogos)

Modalidade: presencial.

Módulo IV.Avaliación.

Lugar de impartición: Centro de Lecer Lug2. Lugo.

Modalidade: presencial.

Data de realización: 23, 24, 31 de xuño e 1 de xullo.

Lugar de impartición: Vigo.

Horario:

Data de realización: 15, 16 de setembro.

sábado, de 9:00 h a 20:00 horas.

Horario:

domingo, de 9:00 h a 19:00 horas.

sábado, de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 21:00 h.
domingo, de 9:00 h a 14:00 h.
Equipo persoal imprescindible: mochila pequena,
toalla, roupa cómoda (chándal, bermudas, tenis ou
botas).

Curso: técnico en
desenvolvemento de actividades
na natureza e no medio
Destinatarios:
Monitores de tempo libre interesados no eido da educación ambiental.
Número de horas: ……………………… 36 horas
(32 horas teóricas e 4 horas prácticas)
Número de prazas:

………………………… 20

Contidos:
Módulo I.Introdución á problemática ambiental no
ámbito.
Módulo II.Actividades de coñecemento do medio.
Módulo III.Actividades sobre problemática ambiental.
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Casa da Xuventude de Pontedeume (A Coruña).
Data de realización: 15, 16, 22 e 23 de setembro.
Horario: de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 20:00 h.
Equipo persoal imprescindible: roupa e calzado
cómodo para xogar e camiñar, mochila pequena, cantimplora. Caderno de notas, bolígrafo, memoria USB.

Curso: unha actividade, un risco, unha
solución

Curso: especialista en educación para
a saúde na xuventude

Número de horas: …………………………… 19 horas
(16 h teóricas e 3 h prácticas)

Número de horas: …………………………… 60 horas
(28 h en liña, 20 h prácticas na aula,
12 h prácticas en ámbito real).

Número de prazas:

……………………………… 20

Contidos:

Número de prazas:

Módulo I.O corpo: medicamentos, alimentación, hábitos
saudables e hixiene, primeiros auxilios.

Contidos:

Módulo II.Cando nos movemos: desprazamentos a pé, transportes públicos e privados, equipamentos.

Módulo II. Prevención de VIH/sida e outras infeccións de
transmisión sexual.

Módulo III.No local: plans de evacuación, proteccións
contra incendios, accesibilidade e normativa, seguridade dos
usuarios.

……………………………… 25

Módulo I.Educación sexual (12 horas).

Módulo III. Habilidades para a prevención de drogodependencias e outros hábitos nocivos.

Módulo IV. No medio natural: riscos naturais e normativa
galega de actividades

Módulo IV. Habilidades para a prevención de trastornos da
alimentación

Módulo V. A aventura: actividades.

(Prácticas en ámbito real ).

Módulo VI. A documentación: responsabilidade civil e penal,
pólizas de seguros, protección de datos e dereitos de imaxe.

Modalidade: mixta.

Modalidade: presencial

Lugar de impartición: Centro de Formación de Cruz Vermella da Coruña.

Lugar de impartición: Ferrol.

Data de realización: do 15 de outubro ao 21 de decembro.

Data de realización: 20, 26 e 27 de outubro.

Horario:

Horario:
sábado, 20 de outubro (mañá, de 10:00 h a 14:00 h, e tarde,
de 17:00 h a 21:00 h).
venres, 26 de outubro (tarde, de 17:00 h a 21:00 h).
sábado, 27 de outubro (mañá, de 10:00 h a 14:00 h, e tarde,
de 17:00 h a 20:00 h).
Equipo persoal imprescindible:

PLAN
DE FORMACIÓN
NO EIDO DO
TEMPO LIBRE

Sesións en liña: do 15 de outubro ao 11 de novembro (horario
libre, con datas límite de entrega de actividades cada 10 días).
Sesións prácticas en aula: os sábados 20 e 27 de outubro e 3
e 10 de novembro, de 9:30 a 14.30 h.
Sesións en ámbito real de traballo: 12 horas, entre o 12 de
novembro e o 21 de decembro.

Para a sesión do sábado 27 de outubro, na quenda da tarde,
será preciso que os participantes acudan con roupa deportiva.
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Curso: tempo libre e intervención
social: familia, condutas disruptivas,
discapacidade e terceira idade
Número de horas: …………………………… 50
Número de prazas:

………………………… 25

Contidos:
Módulo I. Dinamización do tempo libre na terceira
idade.

Curso: xogos e técnicas adaptadas
para o traballo dende o tempo libre
con persoas discapacitadas
intelectuais
Número de horas: …… 50 horas teórico-prácticas
(10 horas prácticas)
Número de prazas:

………………………… 20

Contidos:

Módulo II. Dinamización do tempo libre con persoas
con discapacidade intelectual.

Bloque I. Conceptos xerais.

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

Bloque III. Natureza.

Módulo IV. Intervención e modificación nas condutas
disruptivas (infancia e adolescencia). Técnicas e aplicación. Nivel avanzado.

Bloque II. Recursos.
Bloque IV .Deportes.
Bloque V. Programación.
Bloque VI. Prácticas obrigatorias.
Modalidade: presencial.

Módulo V. Educación, tempo libre e familia.

Lugar de impartición: Pontevedra.

Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Santiago de Compostela.

Data de realización: 5, 6, 12, 13 e 19 de maio
e prácticas o 20 maio.

Data de realización: 6, 20, 27 de outubro e 3, 10 de
novembro.

Horario: todos os días, de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00
a 21:00 horas.

Horario: de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 21:00 h.

Curso: iniciación á globoflexia
Número de horas: ………………………………… 15
Número de prazas:

……………………………… 15

Contidos:
Bloque I.Principios básicos da globoflexia (presentación).

PLAN
DE FORMACIÓN
NO EIDO DO
TEMPO LIBRE

Bloque II.Tipos de globos e infladores.
Bloque III.Técnicas de inflado.
Bloque IV.Figuras sinxelas (como máximo con 8 globos).
Bloque V.Animación con globos (gorros, elementos de
disfraces...).
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición:
Complexo Residencial Xuvenil Lug 2. Lugo.
Datas de realización: 28 e 29 de abril.
Horario:
28 de abril, de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 21:00 h.
29 de abril, de 9:00 h a 14:00 h.
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Curso: Comunícate
Destinatarios/as:
Mozos e mozas menores de 30 anos, animadores xuvenís, concelleiros de xuventude,
asociacións, grupos informais e, en xeral, calquera colectivo interesado no ámbito da
xuventude.

Curso: mediación xuvenil
na participación.

Número de horas: ……………………………………………………………2

Destinatarios/as:
Mozos e mozas menores de 30 anos, animadores xuvenís, concelleiros de xuventude,
asociacións, grupos informais e, en xeral, calquera colectivo interesado no ámbito da
xuventude.

Número de edicións ………………………………………………………… 25

Número de horas: ……………………………………………………………2

Número de prazas: …………………………………………………………625

Número de edicións ………………………………………………………… 25

Contidos:

Número de prazas: ……………………………………………………… 1250

z Introdución: É imposible non comunicarse?

Contidos:

• Comunicación verbal.

z Introdución ao asociacionismo.

• Comunicación non verbal.

z Funcións dunha asociación xuvenil.

• A importancia de saber transmitir: para que serve a oratoria?

z Trámites para a súa creación.

z A comunicación no grupo.

z Acta constitucional.

z A preparación do discurso como transmitir ideas.

z Estatutos.

z Comunicación non verbal:

z Rexistro.

• Xesticulación.
• Voz.
• Movemento.

z Facenda.
z Rexistro de Xuventude.

z Estratexias para perder o medo escénico.

z Regulamento e funcionamento interno.

Modalidade: presencial.

z Financiamento.

Lugar de impartición: concellos de Galicia que o soliciten.

Modalidade: presencial.

Data de inscrición: do 2 ao 15 de marzo.

Lugar de impartición: concellos de Galicia que o soliciten.

Data prevista de realización: de abril a xullo e de setembro a decembro.

Data de inscrición: do 2 ao 15 de marzo.
Data prevista de realización: de abril a xullo e de setembro a decembro.

Curso: programas e axudas
para mozos e mozas
Destinatarios/as:
Mozos e mozas menores de 30 anos, animadores xuvenís,
concelleiros de xuventude, asociacións, grupos informais e, en
xeral, calquera colectivo interesado no ámbito da xuventude.

Curso: Emprégate
Destinatarios/as:
Mozos e mozas menores de 30 anos, animadores xuvenís,
concelleiros de xuventude, asociacións, grupos informais e, en
xeral, calquera colectivo interesado no ámbito da xuventude.
Número de horas: …………………………………… 2

Número de horas: …………………………………… 2

Número de edicións ………………………………… 25

Número de edicións ………………………………… 25

Número de prazas: ………………………………… 625

Número de prazas: ……………………………… 1250

Contidos:

Contidos:

z Autoavaliación do candidato: análise DAFO.

z Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

z Mercado laboral xuvenil: posibles nichos de emprego.

z Información e formación.

z Ferramentas para atopar emprego.

z Estrutura da Rede Galega de Información e Documentación
Xuvenil: instalacións da Xunta de Galicia á disposición da
xuventude, Espazo Xove.

z Programa EMPRENDE da Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado.

z Participación e asociacionismo.
z Voluntariado xuvenil.
z Mobilidade.
z Emprego.
z Vivenda.
z Ensino e bolsas.
Modalidade: presencial.

PROGRAMA
ACTIVA

z A importancia do currículo.
z Uso da carta de presentación.
z Como enfrontarse a unha entrevista de traballo.
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: concellos de Galicia que o soliciten.
Data de inscrición: do 2 ao 15 de marzo.
Data prevista de realización: de abril a xullo
e de setembro a decembro.

Lugar de impartición: concellos de Galicia que o soliciten.
Data de inscrición: do 2 ao 15 de marzo.
Data prevista de realización: de abril a xullo
e de setembro a decembro.
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Curso: mediación xuvenil
nas redes sociais
Destinatarios/as:
Mozos e mozas menores de 30 anos, animadores
xuvenís, concelleiros de xuventude, asociacións, grupos
informais e, en xeral, calquera colectivo interesado no
ámbito da xuventude.
Número de horas: ………………………………2
Número de edicións: ………………………… 13
Número de prazas:

………………………… 325

ESPAZO XOVE
DE VILAGARCÍA
DE AROUSA

ESPAZO XOVE
DE CHANTADA

Curso: monitor sociocultural

Destinatarios/as:
Terá prioridade o persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral
de Xuventude e Voluntariado e que teñan o curso de
Especialista en Información Xuvenil.

Destinatarios/as:
Terá prioridade o persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral
de Xuventude e Voluntariado e que teñan o curso de
Especialista en Información Xuvenil.

Curso: monitor sociocultural

Número de horas: …………………………… 125

Contidos:

Contidos:

z Definición de animación sociocultural.

z Definición de animación sociocultural.

z Técnicas experimentais para o estudo de campo.

z Técnicas experimentais para o estudo de campo.

z Técnicas de planificación e deseño de programas.

z Técnicas de planificación e deseño de programas.

z Técnicas de organización.

z Técnicas de organización.

z Técnicas de avaliación.

z Técnicas de avaliación.

z Técnicas de equipos.

z Técnicas de equipos.

z Técnicas de xestión.

z Técnicas de xestión.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilagarcía.

Modalidade: a distancia.

Data de inscrición: do 2 ao 15 de febreiro.

Data prevista de realización: febreiro, abril, outubro.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Chantada.

Data prevista de realización: de febreiro a xuño de
2012.

Curso: Quérote +

Data prevista de realización: 1ª quenda de febreiro.

Xornadas: dinamizadores
Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilagarcía.

Curso: educación sexual
para xóvenes

Data prevista de realización: febreiro, abril, outubro.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Chantada.

Máis información: Espazo Xove de Vilagarcía.
Dirección: Rúa Juan Carlos I, 37. Vilagarcía.
Teléfono: 986.501.568

Data prevista de realización: 1ª quenda de marzo.

Contidos:
z Introdución ás redes sociais.
z A seguridade e a privacidade nas redes sociais.
z Creación dun perfil de usuario en facebook e twitter.
z Utilidades entre redes sociais.
z Creación de eventos e difusión de información.
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Espazos Xove e Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil.

Curso: resolución de conflictos

Curso: redes sociais

Lugar de impartición: Espazo Xove de Chantada.

Destinatarios/as:
Terá prioridade o persoal da Rede Galega de Información e
Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado.

Data prevista de realización: abril.

Cursos a distancia de todo tipo
Máis información: Espazo Xove de Chantada.
Dirección: Rúa Rosalía de Castro, 1.Chantada. Lugo
Teléfono: 982.441.614

ESPAZO XOVE
DE VIVEIRO
Curso: monitor sociocultural
Destinatarios/as:
Terá prioridade o persoal da Rede Galega de Información e
Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado e que teñan o curso de Especialista en Información Xuvenil.
Número de horas: ………………………………… 125
Contidos:
z Definición de animación sociocultural.
z Técnicas experimentais para o estudo de campo.
z Técnicas de planificación e deseño de programas.
z Técnicas de organización.
z Técnicas de avaliación.
z Técnicas de equipos.

ESPAZOS XOVE
DA REDE GALEGA
DE CENTROS
DE XUVENTUDE

Número de horas: ………………………………… 10
Contidos:
z Introdución ás redes sociais.
z Seguridade e privacidade nas nosas comunicacións.
z Aplicacións para redes sociais a través da internet.
z Ferrramentas para creación ou consolidación de novas
relacións.
z O ser social na intenet.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Viveiro.
Data prevista de realización: 2ª quenda de abril.
Máis información: Espazo Xove de Viveiro.
Dirección: Avda. Cervantes s/n.Viveiro. Lugo.
Teléfono: 982.560.394

ESPAZO
XOVE DE TUI
Curso: formación en intervención
afectivo-sexual
Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.
Data prevista de realización: 2ª quenda de xaneiro.

z Técnicas de xestión.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Viveiro.
Data prevista de realización: 1ª quenda de marzo.
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Curso: monitor sociocultural

Curso: uso seguro das TIC

Destinatarios/as:
Terá prioridade o persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral
de Xuventude e Voluntariado e que teñano curso de
Especialista en Información Xuvenil.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.

ESPAZO XOVE
DE NOIA

Data prevista de realización: 1ª quenda de xullo.

Curso: redes sociais

Xornada: axudas a vivenda

Destinatarios/as:
Terá prioridade o persoal de Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado.

Número de horas: …………………………… 125
Contidos:

Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.
Data prevista de realización: 1ª quenda de febreiro.

z Definición de animación sociocultural.

Xornada: novos emprendedores

z Técnicas experimentais para o estudo de campo.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.

z Técnicas de planificación e deseño de programas.

Data prevista de realización: 2ª quenda de abril.

z Técnicas de organización.
z Técnicas de avaliación.

Xornada: servizo voluntariado
europeo

z Técnicas de equipos.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.

z Técnicas de xestión.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.
Data prevista de realización: 1ª quenda de marzo.

Curso: técnicas de busca de emprego
Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.
Data prevista de realización: 2ª quenda de marzo.

Curso: técnicas de oratoria
e comunicación
Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.
Data prevista de realización: 1ª quenda de xuño.

Data prevista de realización: 1ª quenda de maio.

Obradoiro: sensacións sen
sustancias
Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.
Data prevista de realización: 2ª quenda de outubro.

Obradoiro: convivindo na era virtual
Lugar de impartición: Espazo Xove de Tui.
Data prevista de realización:
2ª quenda de novembro.
Máis información: Espazo Xove de Tui.
Dirección: Rúa Sanz, 28. Tui. Pontevedra.
Teléfono: 986 600 568

Número de horas: …………………………… 40
Contidos:
z Introdución ás redes sociais.
z Seguridade e privacidade nas nosas comunicacións.
z Aplicacións para redes sociais a través da internet.
z Ferrramentas para creación ou consolidación de novas
relacións.
z O ser social na intenet.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.
Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.
Data prevista de realización:
do 2 ao 30 de novembro.

Curso: idiomas para viaxar
Inglés:
Número de horas: ……………………………… 50

Italiano:
Número de horas: ……………………………… 50
Modalidade: presencial.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.
net e nos medios de comunicación da localidade.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.
net e nos medios de comunicación da localidade.
Data prevista de realización: do 3 de febreiro ao 30
de marzo.
Horario: venres: de 16:00 h a 21:00 h.
Francés:
Número de horas: ……………………………… 50

Data prevista de realización: do 6 de xullo ao 7 de
setembro.
Horario: venres: de 9:00 h a 14:00 h.
Portugués:
Número de horas: ……………………………… 50
Modalidade: presencial.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.
net e nos medios de comunicación da localidade.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.
net e nos medios de comunicación da localidade.
Data prevista de realización: do 13 de abril ao 15 de
xuño.

ESPAZOS XOVE
DA REDE GALEGA
DE CENTROS
DE XUVENTUDE

Data prevista de realización: do 19 de outubro ao 21
de decembro.
Horario: venres, de 16:00 h a 21:00 h.

Horario: venres: de 16:00 h a 21:00 h.
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Curso: xestión de proxectos
europeos

Curso: recursos europeos no ámbito
xuvenil

Curso: ocio e tempo libre

Número de horas: …………………………… 60

Número de horas: …………………………… 50

Modalidade: semipresencial.

Modalidade: a distancia.

Modalidade: a distancia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.

Data prevista de realización: do 2 ao 31 de maio.

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

Curso: xestión dunha asociación
Contidos:

Curso: orientación laboral
e empregabilidade xuvenil

z Creación dunha asociación. Marco legal.

Número de horas: …………………………… 75

Curso: formación de mediadores en
educación na diversidade funcional

z Organización asociativa.

Modalidade: a distancia.

Número de horas: …………………………… 20

Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.

z Fiscalidade das asociacións.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.

z Xestión dos recursos humanos.

Data prevista de realización: do 1 ao 29 de febreiro.

z Xestión e control dos recursos económicos
e financieiros.

z Relación coa sociedade. A comunicación.
Número de horas: …………………………… 50
Modalidade: a distancia.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.
Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.
Data prevista de realización:
do 1 ao 30 de setembro.

Curso: creación de páxinas web
Número de horas: …………………………… 30
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.
Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.
Data prevista de realización: do 2 ao 12 de xullo.
Horario: de luns a xoves: de 10:00 h a 14:00 h.

Número de horas:

25 presenciais e 25 a distancia.

Data prevista de realización: do 3 de marzo ao 30
de abril.
Horario: de luns a xoves: de 10:00 h a 14:00 h.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.
Data prevista de realización: do 6 ao 9 de xullo.
Horario: de luns a xoves: de 10:00 h a 14:00 h máis
unha sesión a distancia.

Curso: formación de mediadores
en intervención de consumos
Número de horas: ………………………………… 20
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Noia.
Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo dos
cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos
medios de comunicación da localidade.

ESPAZO XOVE
DE CARBALLO
Curso: redes sociais
Destinatarios/as:
Terá prioridade o persoal da Rede Galega de Información e
Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado.
Número de horas: ………………………………… 40

Data prevista de realización: do 10 ao 13 de setembro.

Contidos:

Horario: de luns a xoves: de 10:00 h a 14:00 h máis unha
sesión a distancia.

z Introdución ás redes sociais.

Obradoiros Quérote+:

z Aplicacións para redes sociais a través da internet.

z Deixando pegada: de 13 a 15 anos.

z Seguridade e privacidade nas nosas comunicacións.

z A arte de sedución: de 18 a 25 anos.

z Ferrramentas para creación ou consolidación de novas
relacións.

z Diversos: de 16 a 18 anos.

z O ser social na intenet.

z Convivindo: de 12 a 14 anos.

Modalidade: a distancia.

z Sensacións sen sustancias: de 14 a 16 anos.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

z Sacando as redes da pantalla: uso seguro de TIC: de 13 a
15 anos.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo dos
cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos
medios de comunicación da localidade.

Máis información: Espazo Xove de Noia.
Dirección: Rúa Pedra Sartaña, s/n. Noia. A Coruña.
Teléfono: 981.823.802

ESPAZOS XOVE
DA REDE GALEGA
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Data prevista de realización: do 2 ao 30 de novembro.
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Curso: xestión dunha asociación

Curso: idiomas para viaxar

Italiano:

Contidos:

Inglés:
Número de horas: ………………………… 50

Número de horas: ………………………… 50

z Creación dunha asociación. Marco legal.
z Organización asociativa.
z Xestión e control dos recursos económicos e financieiros.
z Fiscalidade das asociacións.
z Xestión dos recursos humanos.
z Relación coa sociedade. A comunicación.
Número de horas: …………………………… 50
Modalidade: a distancia.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

Modalidade: presencial.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao
comezo dos cursos e publicarase na páxina web
www.xuventude.net e nos medios de comunicación
da localidade.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao
comezo dos cursos e publicarase na páxina web
www.xuventude.net e nos medios de comunicación
da localidade.
Data prevista de realización: do 3 de febreiro ao
30 de marzo.
Horario: venres: de 16:00 h a 21:00 h.
Francés:
Número de horas: ………………………… 50

Data prevista de realización: do 6 de xullo ao 7
de setembro.
Horario: venres: de 16:00 h a 21:00 h.
Portugués:
Número de horas: ………………………… 50
Modalidade: presencial.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

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

Data de inscrición: cun mes de antelación ao
comezo dos cursos e publicarase na páxina web
www.xuventude.net e nos medios de comunicación
da localidade.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao
comezo dos cursos e publicarase na páxina web
www.xuventude.net e nos medios de comunicación
da localidade.

Curso: recursos europeos no ámbito
xuvenil
Número de horas: …………………………… 50
Modalidade: a distancia.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.
Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.
Data prevista de realización: do 1 ao 29 de febreiro.

Data prevista de realización: do 13 de abril ao
15 de xuño.
Horario: venres: de 16:00 h a 21:00 h.

Data prevista de realización: do 19 de outubro
ao 21 de decembro.
Horario: venres: de 16:00 h a 21:00 h.

Curso: orientación laboral
e empregabilidade xuvenil

Curso: formación de mediadores
en intervención de consumos

Número de horas: ………………………………… 75

Destinatarios/as:
Persoal da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e o
persoal da Rede Galega de Información e Documentación
Xuvenil, así como universitarios/as.

Modalidade: a distancia.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.
Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo dos
cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos
medios de comunicación da localidade.

Número de horas: ………………………………… 20

Data prevista de realización: do 1 ao 29 de febreiro.

z Presentación dos servizos dos centros Quérote +.

Curso: creación de páxinas web
Número de horas: ………………………………… 30
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.
Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo dos
cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos
medios de comunicación da localidade.
Data prevista de realización: do 2 ao 12 de xullo.

Contidos:
z Conceptos xerais.
z Factores predispoñentes.
z Intervención no ocio e tempo de lecer para a prevención de
consumos.
z Traballando, creación de recursos.
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

Horario: de luns a xoves: de 10:00 h a 14:00 h.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo dos
cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos
medios de comunicación da localidade.

Curso: photoshop

Data prevista de realización: do 10 ao 13 de setembro.

Número de horas: ………………………………… 30

Horario: de luns a xoves: de 10:00 h a 14:00 h máis unha
sesión a distancia.

Modalidade: presencial.
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Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.
Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo dos
cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos
medios de comunicación da localidade.
Data prevista de realización: do 16 ao 24 de xullo.
Horario: de luns a xoves: de 10:00 h a 14:00 h.
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Curso: ocio e tempo libre

Obradoiros Quérote+:

Curso: inglés para viaxar

Número de horas:

z Deixando pegada: de 13 a 15 anos.

Data prevista de realización: maio-xuño.

Modalidade: semipresencial.

z A arte de sedución: de 18 a 25 anos.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.

z Diversos: de 16 a 18 anos.

Curso: formación de formadores
na intervención e prevención de
consumos

25 presenciais e 25 a distancia.

Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.

z Convivindo: de 12 a 14 anos.
z Sensacións sen sustancias: de 14 a 16 anos.

Data prevista de realización: do 3 de marzo ao 30
de abril.

z Sacando as redes da pantalla: uso seguro de TIC: de
13 a 15 anos.

Curso: formación de mediadores en
educación na diversidade funcional

Máis información: Espazo Xove de Carballo.
Dirección: Rúa Valle Inclán, 24. Carballo. A Coruña
Teléfono: Teléfono: 981.701.410

Número de horas: …………………………… 20
Modalidade: semipresencial.
Lugar de impartición: Espazo Xove de Carballo.
Data de inscrición: cun mes de antelación ao comezo
dos cursos e publicarase na páxina web www.xuventude.net e nos medios de comunicación da localidade.
Data prevista de realización: do 6 ao 9 de xullo.
Horario: de luns a xoves: de 10:00 h a 14:00 h máis
unha sesión a distancia.

ESPAZO XOVE
DE LALÍN
Curso: a arte de sedución

Destinatarios/as:
Persoal da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
e o persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil, así como universitarios/as.
Número de horas: …………………………… 20
Contidos:
z Presentación dos servizos dos centros Quérote +.
z Conceptos xerais.
z Factores predispoñentes.

Data prevista de realización: xaneiro.

Iz ntervención no ocio e tempo de lecer para a prevención de consumos.

Curso: creación páxinas web

z Traballando, creación de recursos.

Data prevista de realización: febreiro.

Data prevista de realización: xuño.

Curso: formación de formadores en
intervención afectivo-sexual

Curso: fotografía dixital

Data prevista de realización: marzo.

Curso: creación de blogs
Data prevista de realización: maio.

Curso: gravación
Data prevista de realización: maio.

Data prevista de realización: xuño-xullo.

Curso: pintura ao aire libre
Data prevista de realización: agosto.

Curso: redes sociais na xuventude
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal da Rede Galega de Información e
Documentación Xuvenil. No caso de quedar prazas vacantes, terán preferencia universitarios e estudantes das ramas
xurídico-social e humanidades.
Contidos:
z Introdución ás redes sociais.
z Seguridade e privacidade nas nosas comunicacións.
z Aplicacións para redes sociais a través da internet.

Máis información: Espazo Xove de Lalín.
Dirección: Rúa Pena Toares, 2. Lalín. Pontevedra.
Teléfono: 986.780.229

ESPAZO XOVE
DE OURENSE
Curso: malabares
Data prevista de realización: febreiro.

Curso: aprender a utilizar
as redes sociais

z O ser social na intenet.

Destinatarios/as:
Mozos e mozas menores de 30 anos, animadores xuvenís,
concelleiros de xuventude, asociacións, grupos informais e en
xeral calquera colectivo interesado no ámbito da xuventude.

Data prevista de realización: outubro.

Contidos:

Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.

z Introdución as redes sociais.

Curso: formador de formadores
en mediación xuvenil para unha
condución responsable

z A seguridade e privacidade nas redes sociais.

z Ferrramentas para creación ou consolidación de novas
relacións.

Data prevista de realización: novembro.

Curso: outono fotográfico
Data prevista de realización: novembro.

Curso: creación album dixital
Lugar de impartición: Espazo Xove de Lalín.
Data prevista de realización: decembro.
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z Creación de perfil de usuario en facebook e twitter.
z Utilidades entre redes sociais.
z Creación de eventos e difusión de información.
Data prevista de realización: 2ª quenda de febreiro.

Curso: DJ
Data prevista de realización: 1ª quenda de marzo.

Curso: maquillaxe
Data prevista de realización: 2ª quenda de marzo.

Xornada: emprendemento xuvenil
Data prevista de realización: abril.
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Data prevista de realización: 2ª quenda de abril.

ESPAZO XOVE
DE VILALBA

Curso: monitor sociocultural

Curso: monitor sociocultural

Destinatarios/as:
Terá prioridade o persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral
de Xuventude e Voluntariado e que teñan o curso de
Especialista en Información Xuvenil.

Destinatarios/as:
Terá prioridade o persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral
de Xuventude e Voluntariado e que teñan o curso de
Especialista en Información Xuvenil

Contidos:

Contidos:

z Definición de animación sociocultural.

z Definición de animación sociocultural.

z Técnicas experimentais para o estudo de campo.

z Técnicas experimentais para o estudo de campo.

z Ferrramentas para creación ou consolidación de novas
relacións.

z Técnicas de planificación e deseño de programas.

z Técnicas de planificación e deseño de programas.

z O ser social na intenet.

z Técnicas de organización.

z Técnicas de organización.

Modalidade: presencial.

z Técnicas de avaliación.

z Técnicas de avaliación.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilalba.

z Técnicas de equipos.

z Técnicas de equipos.

z Técnicas de xestión.

z Técnicas de xestión.

Máis información: Espazo Xove de Vilalba.
Dirección: Rúa Novo Cazón, s/n. Vilalba. Lugo.
Teléfono: 982.510.610.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Ourense.

Lugar de impartición: Espazo Xove de Vilalba.

Curso: artesanía

Máis información: Espazo Xove de Ourense.
Dirección: Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27. Ourense
Teléfono: 988.228.500

Curso: redes sociais
Destinatarios/as:
Terá prioridade o persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado.
Contidos:
z Introdución ás redes sociais.
z Seguridade e privacidade nas nosas comunicacións.
z Aplicacións para redes sociais a través da internet.

ESPAZO XOVE
DE BETANZOS
Idiomas para viaxar:
Curso: Inglés
Número de horas: ………………………… 50
Horario: venres de 16:00 h a 21:00 h, do 23 de
marzo ao 1 de xuño de 2012.
Curso: Francés
Número de horas: ………………………… 50
Horario: venres de 16:00 h a 21:00 h, do 5 de
outubro ao 14 de decembro de 2012.

Curso: mediadores xuvenís no lecer e
tempo libre.
Número de horas: 50. 35 horas a distancia e 15 horas
presenciais.
Modalidade: semipresencial.
Datas previstas de realización: Do 2 de abril ao 31 de
maio.

Curso: monitor en lecer medioambiental

Obradoiro: “preparación dun exame
oral para oposicións: da preocupación á
acción”
Duración: 2 horas e media de 19:00 h a 21:30 h, do venres
2 de marzo de 2012.

Obradoiro: “entrevista laboral”
Duración: 2 horas e media de 19:00 a 21:30 horas, do
martes 6 de marzo de 2012.

Número de horas: 100, das que 75 horas son a distancia e
25 horas presenciais.

Obradoiro: “habilidades comunicativas
no ámbito laboral”

Data prevista de realización: Do 1 de outubro ao 14 de
decembro de 2012.

Duración: 2 horas e media de 19:00 a 21:30 horas, do
venres 9 de marzo de 2012

Obradoiro: “didáctica informativa a
modo de espectáculo”

Obradoiro: “creatividade”

Duración: 1 hora e media de 20:00 h a 21:30 ho, do martes
28 de febreiro de 2012
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Duración: 2 horas e media de 19:00 a 21:30 horas, do
martes 13 de marzo de 2012.

Obradoiro: “ búsqueda de emprego noutros países”
Duración: 2 horas e media de 19:00 a 21:30 horas, do
venres 16 de marzo de 2012.
Máis información: Espazo Xove de Betanzos.
Dirección: Rúa Valdoncel, 7. Betanzos. A Coruña.
Teléfono: 981.774.089.
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QUÉROTE +

42

Curso: mediadores en intervención
na diversidade funcional

Curso: intervención de mediadores
en convivencia e relacións sociais

Destinatarios/as:
Aberto a persoas que exerzan un labor educativoformativo coa mocidade e terá prioridade o persoal da
Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e
da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Destinatarios/as:
Aberto a persoas que exerzan un labor educativoformativo coa mocidade e terá prioridade o persoal da
Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e
da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Número de horas: …………………………… 20

Número de horas: …………………………… 20

Número de edicións: en todos os centros Quérote +
e Espazos Xove (dependendo da formación dun grupo
mínimo de persoas).

Número de edicións: en todos os centros Quérote +
e Espazos Xove (dependendo da formación dun grupo
mínimo de persoas).

Número de prazas: 25 (mínimo 10 persoas).

Número de prazas: 25 (mínimo 10 persoas).

Contidos:

Contidos:

z Presentación dos servizos dos centros Quérote +.

z Presentación dos servizos dos centros Quérote +.

z Conceptos básicos en diversidade funcional.

z Conceptos xerais.

z Diversidade funcional e sexualidade-afectividade.

z As relación co grupo.

z Diversidade funcional e imaxe corporal.

z As novas vías de relación: as TIC.

z Diversidade funcional e convivencia entre iguais.

z Técnicas de dinamización de grupos para
a convivencia.

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

z A resolución de conflitos.

z Estratexias de intervención.

z Traballando na creación de recursos.

Modalidade: semipresencial, 16 horas presenciais e 4
a distancia.

Modalidade: semipresencial, 16 horas presenciais e 4
a distancia.

Lugar de impartición: A Coruña. Ferrol. Santiago de
Compostela. Vigo. Lugo. Ourense. Espazos Xove.

Lugar de impartición: A Coruña. Ferrol. Santiago de
Compostela.Vigo. Lugo. Ourense. Espazos Xove.

Data de inscrición: marzo 2012.

Data de inscrición: agosto 2012.

Data prevista de realización: abril-maio 2012.

Data prevista de realización: setembro-outubro
2012.

Horario: de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 19:00 h.

Horario: de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 19:00 h.

QUÉROTE +
Curso básico de mediadores
en intervención afectivo-sexual
coa mocidade

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

Destinatarios/as:
Aberto a persoas que exerzan un labor educativo-formativo
coa mocidade e terá prioridade o persoal da Rede Galega de
Información e Documentación Xuvenil e da Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado.

Destinatarios/as:
Persoas que realizasen o curso básico de intervención afectivo-xexual no 2011 ou no 2012 e terá prioridade o persoal da
Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e da
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Número de horas: ………………………………… 30

Número de horas: ………………………………… 20

Número de edicións: en todos os centros Quérote + e
Espazos Xove (dependendo da formación dun grupo mínimo
de persoas).

Número de edicións: 3

Número de prazas: 25 (mínimo 10 persoas).
Contidos:
z Presentación dos servizos dos centros Quérote +.
z Conceptos sexolóxicos xerais.
z Educación sexual no ocio e no tempo libre.
z Autoconcepto e autoestima.
z Sexualidade e diversidade funcional.
z Estratexias de traballo: creando recursos.
Modalidade: semipresencial, 24 horas presenciais e 6 a
distancia.
Lugar de impartición: A Coruña. Ferrol. Santiago de Compostela. Vigo. Lugo. Ourense. Espazos Xove.
Data de inscrición: xaneiro 2012.

Número de prazas: 25 (mínimo 10 persoas).
Contidos:
z Conceptos sexolóxicos.
z Información específica en prevención.
z Información específica en afectividade.
z Asesoramento individualizado: presencial e en liña.
z Planificación de actividades de grupo.
z Intervención en grupos específicos.
Modalidade: presenciais.
Lugar de impartición: A Coruña. Santiago de Compostela.
Vigo.
Data de inscrición: outubro 2012.
Data prevista de realización: novembro 2012.
Horario: de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 19:00 h.

Data prevista de realización: de febreiro a marzo de
2012.
Horario: de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 19:00 h.
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Curso: iniciación ao voluntariado
para persoas privadas de liberdade
Destinatarios/as:
Penados que están cumprindo condena en establecementos penais de Galicia.
Número de horas: ………………………………8
Número de edicións: ……………………………5
Número de prazas:

………………………… 25

Contidos:
1. O voluntariado:
z Que é ser voluntario?
• Entender que é e como é a figura da persoa voluntaria, as súas motivacións e razóns para actuar de
forma altruísta.
• A acción voluntaria: desinteresada, intencionada e
xustificada.
• Diferentes formas de ser voluntario.
• Altruísmo e solidariedade.
z Por que ser voluntario?
• Pola satisfacción de facer algo bo e levar á práctica
algo que se sabe facer ben.
• Para ser e sentirse útil dentro da sociedade.
• Para aprender do traballo e dos demais.
• Para compartir un coñecemento ou unha
habilidade.

z Como ser voluntario?
• Elementos de comunicación e asertividade.
• Funcións do voluntario.
• Ética do voluntario.
• Compromiso.
z Tipos de voluntariado:
• Ambiental.
• Cultural.
• Acción social.
• Deportivo.
• Internacional.
• Cooperación.
• Outros.
2. Ámbitos de intervención nos que nos centramos:
z Discapacidade e dependencia:
• Trato con persoas maiores e con persoas discapacitadas.
• Empatizar.
• Actividades lúdicas.
• Acompañamentos e apoios.
• “Simplemente” charlar.
z Saúde:

• Para coñecer xente con intereses similares ou
distintos aos propios.

• Capacidade de escoita e empatía.

• Para coñecer outras realidades.

• Autocontrol de emocións (preparados para ver e
vivir situacións duras).

• Para sentirse orgulloso e valorarse.

• Acompañamentos de pacientes e/ou familiares.

• A enfermidade.

z Medio e protección de animais:
• Interese pola área medioambiental e/ou polos
animais.
• Os dereitos dos animais.
• O desenvolvemento sustentable.
z Asistencial (ex.: o banco de alimentos):
• Preparación de pedidos.
• Traballo en equipo.
• Recepción de mercadorías.
• Atender as necesidades.
Modalidade: presencial.
Lugar de impartición: Centro Penal do Pereiro de
Aguiar, Centro Penal de Teixeiro, Centro Penal da Lama,
CIS A Coruña e CIS Vigo.
Data de inscrición: 1 mes antes da realización do
curso.

Curso: inicial de lingua de signos
española

Curso: discapacidade intelectual
e calidade de vida

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

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

Número de horas: ………………………………… 40

Número de horas: …………………………………… 8

Número de edicións: ………………………………… 1

Número de edicións: ………………………………… 1

Número de prazas:

Número de prazas:

……………………………… 25

……………………………… 25

Contidos:

Contidos:

z A comunidade xorda.

z Principais características das persoas con discapacidade
intelectual.

z Expresión corporal e facial.
z Os signos básicos na LSE.
z Saúdos e presentacións.

z O papel da persoa voluntaria nas actividades socioculturais
con persoas con discapacidade intelectual.

z Aspectos gramaticais básicos.

z Técnicas de actuación adecuadas a persoas con discapacidade intelectual para a mellora na súa calidade de vida.

Modalidade: presencial.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Asociación de Persoas Xordas de
Vigo.

Lugar de impartición: Sede da asociación de pais de
persoas con discapacidade intelectual, Aspas.

Rúa Romil, núm. 24, baixo, Vigo.

R/ Santa Teresa de Jornet nº19 – 15.890, San Marcos - Santiago de Compostela.

Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.
Data prevista de realización: luns e mércores, do 6 de
febreiro ao 16 de abril.
Horario: luns e mércores, de 16:30 h a 18:30 h.
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Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.
Data prevista de realización: 25 de febreiro e 3 de marzo.
Horario: de 10:00 h a 14:00 h.
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Curso: voluntariado ambiental
e patrimonio

Curso: emprendemento social
e voluntariado para os tempos
actuais

Curso: habilidades e recursos
para voluntarios/as de entidades sen
ánimo de lucro

Número de horas: …………………………… 20

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

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

Número de edicións: ……………………………1

Número de horas: ………………………………8

Número de horas: …………………………… 20

Número de prazas:

Número de edicións: …………………………

Número de edicións: ……………………………1

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

………………… sen límite

1

Contidos:

Número de prazas: …………………………… 25

Número de prazas:

z Introdución e obxectivos do voluntariado ambiental.

Contidos:

Contidos:

z Conceptos básicos ambientais.

z O emprendemento social no eido sociolaboral.

1. Relacións persoais: a comunicación.

z Causas da deterioración do medio natural. Como nos
afecta? Cal é o papel da persoa voluntaria?

z Estratexias de emprendemento e forma xurídica.

a. Traballamos con persoas e entre persoas.

z Análise da viabilidade de proxectos de emprendemento social.

b. Obstáculos e facilitadores.

z A sensibilización ambiental: motor de cambio.
z Recursos e experiencias de voluntariado ambiental.
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación
de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org

z Experiencias prácticas de emprendemento social
promovidas dende organizacións non lucrativas.
z Redes sociais para o emprendemento social.
Modalidade: presencial.

Data de inscrición: 1 mes antes da realización
do curso.

Lugar de impartición:

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

Casa da Estación de Santa Cruz de Ribadulla, Vedra. A
Coruña.

Centro Municipal de Formación de Vedra.

Data de inscrición: 1 mes antes da realización
do curso.
Data prevista de realización: 22 e 23 de marzo.
Horario: de 16:00 h a 20:00 h.

………………… sen límite

c. Estilos de comunicación.
2. Competencia persoal e competencia social.
a. Autocoñecemento, autorregulación, motivación,
empatía e habilidades sociais.
3. Habilidades sociais.
a. Habilidades para a comunicación xeral.
b. Habilidades de autoafirmación ou asertividade.
c. Expresión de emocións e sentimentos.
d. Condutas hábiles.
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación
de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: 1 mes antes da realización do
curso.
Data prevista de realización: do 2 ao 30 de abril.

Curso: habilidades sociais, traballo
coa terceira idade e acompañamento
hospitalario
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal técnico e voluntarios/as das entidades inscritas no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria da
Xunta de Galicia.
Número de horas: ………………………………… 20
Número de edicións: ………………………………… 1
Número de prazas:

…………………………sen límite

Contidos:
Módulo I: Persoas maiores

Módulo II: Habilidades sociais
• Habilidades sociais básicas.
• Habilidades sociais avanzadas.
• Habilidades emocionais.
• Asertividade.
• Habilidades para protexerse do estrés.
• Habilidades de planificación.
Módulo III: Acompañamento hospitalario
• O hospital e a súa dinámica.
• Aspectos que convén ter en conta na relación co doente.
• Coidados paliativos.
• Lexislación aplicable.

• Aproximación ás persoas maiores.

Modalidade: en liña.

• A nova imaxe da vellez.
• Abordaxe da dependencia.

Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de
Voluntariado, www.voluntariadogalego.org

• Persoas maiores no seu domicilio.

Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.

• Persoas maiores institucionalizadas.

Data prevista de realización: do 2 ao 31 de maio.

• A dinamización das persoas maiores.
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Curso: curso de voluntariado
en infancia e familia

Módulo III: Familia
z Introdución.

• Protección xurídica do menor.

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

z Concepto de familia.

• Dereitos dos nenos e das nenas.

Número de horas: …………………………… 20
Número de edicións: ……………………………1
Número de prazas:

………………… sen límite

Contidos:
Módulo I: Introdución
Módulo II: Infancia
z Introdución.
z O menor e a familia.

Modalidade: en liña.

• Novo concepto de familia.

Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación
de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org

• Fin da familia patriarcal e nacemento dunha familia máis democrática.
z A familia como axente de socialización.

Data de inscrición: 1 mes antes da realización do
curso.

Módulo IV: Intervención na infancia e na familia

Data prevista de realización: do 1 ao 29 de xuño.

z Introdución.
z Tipos de intervención.
z Fases da intervención.
z Intervención no contexto familiar.

• O menor e a familia.

z Ámbito da intervención no voluntariado.

z Marxinación social e menor marxinado.
• Factores que inflúen na marxinación social do
menor.
• Tipos de marxinación.
z Atención á infancia dende os servizos socias.
• Programas de atención ás familias.

• Marco legal do voluntariado.

• Funcións que a familia exerce sobre os seus compoñentes.

• Etapas da infancia.
z Problemas dos menores e criterios de protección.

Módulo V: Marco legal

• Campos de acción do voluntariado.
z Voluntario.
• Que é ser voluntario?
• Metodoloxía e habilidades.
• Actitudes e aptitudes.
• Perfil dos voluntarios.
z Voluntariado con menores.
• Algunhas das necesidades que se poden cubrir
dentro do voluntariado con infancia e familia.

Curso: implicación emocional na acción
voluntaria

Curso: orientación laboral e emprego
dende a acción voluntaria

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

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

Número de horas: …………………………………… 8

Número de horas: ………………………………… 10

Número de edicións: ………………………………… 1

Número de edicións: ………………………………… 1

Número de prazas:

Número de prazas:

……………………………… 25

……………………………… 25

Contidos:

Contidos:

z Factores de risco na acción voluntaria.

z Colectivos en risco de exclusión social e mercado laboral.

z Estratexias de autocoidado.

z Recursos específicos de inserción laboral e emprego.

z Apoio organizacional.

z Voluntariado: marco xurídico. Ámbitos. Áreas de intervención.

Modalidade: presencial.
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Lugar de impartición:

z Voluntariado e inclusión social.

Centro Sociocultural A Mercé.

z Outros aspectos do voluntariado.

Avda. da Coruña, s/n, Cambados.

Modalidade: presencial.

Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.

Lugar de impartición:

Data prevista de realización: 5 e 12 de maio de 2012.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.

Horario: de 10:00 h a 14:00 h.

R/ Carreira do Conde, núm. 14, Santiago de Compostela.
Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.
Data prevista de realización: 9 e 10 de maio.
Horario: de 16:00 h a 21:00 h.
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Curso: xestión e dirección estratéxica na organización
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal técnico e voluntarios/as das entidades inscritas no Rexistro
de Entidades de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Curso: novo marco lexislativo do voluntariado
en Galicia

Número de horas: ………………………………………………………… 16

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

Número de edicións: …………………………………………………………1

Número de horas: ………………………………………………………… 20

Número de prazas:

Número de edicións: …………………………………………………………1

……………………………………………………… 25

Contidos:

Número de prazas:

z Aplicacións da dirección estratéxica nas asociacións e entidades de voluntariado.

Contidos:

z A organización como proxecto.

Módulo I. Introdución

z Diagnóstico, planificación e avaliación estratéxica.

z a. Contexto institucional.

z Procesos clave na posta en marcha deste proxecto.

z b. Marco institucional internacional.

z Xestión e dirección de procesos clave. Algunhas propostas operativas no eido organizativo.

z c. Marco ético do voluntariado.

z Xestión da dinámica societaria e participación asociativa.
z Xestión do cambio e do coñecemento.
z Xestión de recursos e da acción.
z Contorno de actuación: identificación (de necesidades, de recursos...), construción
de redes de cooperación.

……………………………………………… sen límite

z d. Marco normativo estatal.
Módulo II. A planificación institucional do voluntariado
z a. O III Plan galego de acción voluntaria 2011-2014.
Módulo III. Marco normativo do voluntariado en Galicia
z a. A Lei de acción voluntaria de Galicia (Lei 10/2011 de acción voluntaria).

z Xestión da comunicación e da imaxe.

z b. Obrigas de xestión para as EAV.

Modalidade: presencial.

Módulo IV. A protección de datos persoais en entidades de voluntariado

Lugar de impartición:

z a. A Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal.

Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil, praza do Matadoiro s/n,
Santiago de Compostela.

Modalidade: en liña.

Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.

Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org.

Data prevista de realización: : 1, 2, 8 e 9 xuño.

Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.

Horario: venres: de 16:00 h a 20:00 h,

Data prevista de realización: do 3 ao 28 de setembro.

sábados: de 10:00 h a 14:00 h.

Curso: os voluntarios na atención aos
colectivos con dificultades
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal técnico e voluntarios/as das entidades inscritas no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria da
Xunta de Galicia.

Curso: principios de transparencia
e boas prácticas nas entidades
de voluntariado

Número de horas: …………………………………… 8

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

Número de edicións: ………………………………… 1

Número de horas: ………………………………… 20

Número de prazas:

Número de edicións: ………………………………… 1

……………………………… 25

Contidos:

Número de prazas:

z Características xerais dos distintos colectivos.

Contidos:

z Necesidades sociais destes colectivos.

z Funcionamento e regulación do órgano do goberno.

z Papel do voluntario.

z Claridade e publicidade do fin social.

Modalidade: presencial.

z Planificación e seguimento da actividade.

Lugar de impartición:

z Comunicación e imaxe fiel na información.

Centro Sociocultural A Mercé.

z Transparencia no financiamento.

Avda. da Coruña, s/n, Cambados.

z Pluralidade na información.

Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.

z Control na utilización de fondos.

Data prevista de realización: 20 e 27 de outubro.

z Presentación das contas anuais e cumprimento das obrigas
legais.

Horario: de 10:00 h a 14:00 h.
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…………………………sen límite

z Promoción do voluntariado.
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de
Voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.
Data prevista de realización: do 1 ao 31 de outubro.
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Curso: deseño de proxectos
de acción voluntaria
Destinatarios/as:
Preferentemente persoal técnico e voluntarios/as das entidades inscritas no Rexistro
de Entidades de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas: ………………………………………………………… 20
Número de edicións: …………………………………………………………1
Número de prazas:

……………………………………………… sen límite

Contidos:
z O proxecto como marco da acción voluntaria.
z A acción voluntaria como proxecto.
z Orientacións cara a un deseño e planificación participativa.
z O punto de partida: ferramentas para a realización dun diagnóstico cos recursos
dispoñibles.
z Deseño dun proxecto: esquema metodolóxico.
z A posta en marcha do proxecto: esquema metodolóxico.
z A avaliación no desenvolvemento do proxecto: esquema metodolóxico.
z Xustificación final e redacción da memoria: esquema metodolóxico.
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de Voluntariado,
www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.
Data prevista de realización: do 2 ao 30 de novembro.

Curso: de risoterapia

Curso: Voluntariado e novas tecnoloxías

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

Destinatarios/as:
Voluntarios/as e entidades de acción voluntaria adheridas ao
programa Voluntariado Dixital.

Número de horas: ………………………………… 10
Número de edicións: ………………………………… 1

Número de edicións: ………………………………… 2
(1 en cada semestre)

Número de prazas:

Número de prazas:

……………………………… 25

Número de horas: ………………………………… 40

Contidos:
z A risa e os nenos. O xogo.
z Que é, en que se basea e en que nos pode axudar a risoterapia.

……………………………… 200
(100 por curso)

Contidos:
z Obxectivos e alcance do proxecto.
z Formación TIC.

z A risoterapia. Técnicas.

z Formación voluntariado e habilidades sociais.

z Como canalizar o estrés para utilizalo ao noso favor.

z Os voluntarios na atención aos colectivos con dificultades.

z Técnicas, dinámicas específicas (enfocadas a maiores e a
coidadores).

Modalidade: presencial.

z Beneficios da risa. Aplicacións da risa.
z Por que é bo rir cun mesmo?
z As emocións positivas e o choro.
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Lugar de impartición:
consultar a web www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición:
consultar a web www.voluntariadogalego.org

z Avaliación.

Data prevista de realización:
consultar a web www.voluntariadogalego.org

Modalidade: presencial.

Horario: consultar a web www.voluntariadogalego.org

Lugar de impartición: Asociación de Familiares Enfermos
de Alzheimer.
R/ Xunqueira, núm. 5, 27850 Viveiro.
Data de inscrición: 1 mes antes da realización do curso.
Data prevista de realización: 7 e 8 de novembro.
Horario: de 16:00 h a 21:00 h.
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