
PLAN 
DE FORMACIÓN 
NO EIDO DO TEMPO LIBRE



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 preferen-
cia 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. 

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 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 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.

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

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 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. 
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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: meca-
nismos 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:  ……………………………… 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 empren-
dedoras. 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.

PLAN 

DE FORMACIÓN 

NO EIDO DO 

TEMPO LIBRE
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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

Número de horas:  …………………………… 21

Número de prazas:  ………………………… 25

Contidos: 

Bloque I. Concepto de ecoloxía. Campo de aplicación.

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

Bloque III. Achegas individuais á protección do medio.

Bloque IV. A persoa emprendedora. As oportunidades 
dende a ecoloxía aplicadas ás actividades de lecer. Reali-
zación e desenvolvemento do proxecto emprendedor.

Bloque V. Boas prácticas nas actividades da vida cotiá.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Ourense (inclúe pernoita).

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.

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

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

Número de prazas:  ………………………… 25

Contidos: 

Bloque I. Tempo libre na terceira idade.

Bloque II. Discapacidade.

Modalidade: mixto.

Lugar de impartición: Santiago de Compostela.

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

Horario: 

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

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

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

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

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

Número de prazas:   ………………………… 25

Contidos: 

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

Modalidade: presencial.

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

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

Número de horas: ………………………………… 24 

Número de prazas:  ……………………………… 25

Contidos: 

Módulo I. Introdución á pedagoxía do ocio.

Módulo II.Profesionalización vs voluntariado no ámbito do 
ocio.

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

Módulo IV. Capacidades profesionais.

Módulo V. Ámbitos de intervención.

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

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.

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

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

Número de prazas:  ……………………………… 20

Contidos:

Módulo I. TEA e discapacidade intelectual.

Módulo II. Modelo de ocio centrado na persoa.

Módulo III. Ocio e deporte.

Módulo IV. Coaching.

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

Modalidade: en liña.

Data de realización: do 11 ao 30 de abril.

PLAN 

DE FORMACIÓN 

NO EIDO DO 

TEMPO LIBRE
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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. 

Bloque 5. Avaliación do proceso de coaching .

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

Modalidade: en liña.

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

Curso: a educación en valores no 
tempo libre. Diversidade, igualdade 
e convivencia. Curso en liña de edu-
cación en valores

Número de horas:  ……………………… 30 horas  
(12 h prácticas e 18 h teóricas)

Número de prazas:  ………………………… 30

Contidos: 

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

Bloque II.Educación no consumo responsable. 

Bloque III.Mediación en educación sexual. 

Bloque IV. Xogos e valores. 

Bloque V. A interculturalidade e a atención á diversi-
dade. 

Bloque VI. Igualdade de oportunidades e non discrimi-
nación. 

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

Bloque VIII. Actividades que cómpre desenvolver na 
transmisión da educación en valores. 

Modalidade: en liña e unha sesión presencial volun-
taria.

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 altofa-
lantes.

Observacións: A sesión presencial consiste nunha 
exposición marco e será de carácter voluntario suxeita 
a condicións de número de persoas interesadas dentro 
do curso.

Curso: organización e dinamización 
en ludotecas 

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

Número de prazas:  ………………………… 25

Contidos: 

Bloque I.Historia e evolución.

Bloque II.Concepto e xustificación. 

Bloque III.Para que e para quen?.

Bloque IV.Programación e organización.

Bloque V. Clasificación dos xogos e xoguetes.

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. 

16



Curso: xestión e dirección de entidades 
xuvenís non lucrativas

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

Número de prazas:  ……………………………… 20

Contidos: 

Módulo I. Marco legal.

Módulo II. Xestión das organizacións.

Módulo III. Recursos e subvencións. 

Prácticas.

Modalidade: presencial.

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

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

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

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

Número de horas:  ………………………………… 60 

Número de prazas:  ……………………………… 30

Contidos: 

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

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

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

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

z Primeiros auxilios (5 h.)

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

Modalidade: en liña.

Data de realización: do 7 de maio ao 29 de xuño.

PLAN 

DE FORMACIÓN 

NO EIDO DO 

TEMPO LIBRE
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Curso: alternativas de lecer xuvenil 
no eido natural

Número de horas:  …………………………… 40 

Número de prazas:  ………………………… 20

Contidos: 

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

Bloque II.Programación e organización de actividades.

Bloque III.A xestión dos recursos naturais.

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

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Centro de Lecer Lug2. Lugo.

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

Horario: 

sábado, de 9:00 h a 20:00 horas.

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

Curso: a importancia dos xogos  
tradicionais no tempo libre

Número de horas:  …………………………… 15 

Número de prazas:  ………………………… 15

Contidos: 

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

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

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

Módulo IV.Avaliación.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Vigo.

Data de realización: 15, 16 de setembro.

Horario: 

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 educa-
ción 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 Ponte-
deume (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, can-
timplora. Caderno de notas, bolígrafo, memoria USB.
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Curso: unha actividade, un risco, unha 
solución

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

Número de prazas:  ……………………………… 20

Contidos: 

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

Módulo II.Cando nos movemos: desprazamentos a pé, trans-
portes públicos e privados, equipamentos.

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

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

Módulo V. A aventura: actividades.

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

Modalidade: presencial

Lugar de impartición:  Ferrol.

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

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:

Para a sesión do sábado 27 de outubro, na quenda da tarde, 
será preciso que os participantes acudan con roupa deportiva.

Curso: especialista en educación para  
a saúde na xuventude

Número de horas:  …………………………… 60 horas  
(28 h en liña, 20 h prácticas na aula,  

12 h prácticas en ámbito real).

Número de prazas:  ……………………………… 25

Contidos: 

Módulo I.Educación sexual (12 horas).

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

Módulo III. Habilidades para a prevención de drogodepen-
dencias e outros hábitos nocivos. 

Módulo IV. Habilidades para a prevención de trastornos da 
alimentación 

(Prácticas en ámbito real ).

Modalidade: mixta.

Lugar de impartición: Centro de Formación de Cruz Verme-
lla da Coruña.

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

Horario: 

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.

PLAN 

DE FORMACIÓN 

NO EIDO DO 

TEMPO LIBRE
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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.

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

Módulo III. Intervención e modificación nas condutas 
disruptivas (infancia e adolescencia). Técnicas e aplica-
ción (iniciación).

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

Módulo V. Educación, tempo libre e familia.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Santiago de Compostela.

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

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

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: 

Bloque I. Conceptos xerais.

Bloque II. Recursos.

Bloque III. Natureza.

Bloque IV .Deportes.

Bloque V. Programación.

Bloque VI. Prácticas obrigatorias.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Pontevedra.

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

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

Número de horas:  ………………………………… 15 

Número de prazas:  ……………………………… 15

Contidos:

Bloque I.Principios básicos da globoflexia (presentación).

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.

PLAN 

DE FORMACIÓN 

NO EIDO DO 

TEMPO LIBRE
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