
NOTA DE PRENSA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA  EMPREGO   "PISANDO FORTE 2015"

Iniciativa da Concellaría de Xuventude para mellorar as condicións de acceso ao emprego da mocidade de
Pontevedra a través da formación. 

ACCIÓN FORMATIVA DURA
CIÓN

PRAZAS
363

LUGAR DATA E HORARIO

Xestión económica de proxectos 
para non economistas .

6h. 15
Pazo da Cultura 
 

20 e 21 maio

17-20h.

Da idea á acción: elaboración e 
presentación de proxectos. 

3h. 15 14  maio
17-20h.

Community manager 15h 20
Casa azul

21,22,28,29 outubro 16-20h. 

Sácalle partido á túa marca persoal 15h. 20 7,8,14,15 outubro 16-20h. 

Curso básico de informática e 
competencia dixital

30h. 18 Casa Azul MA e XO
22 sete-22out.
11,30-14,30h.

Caixeiro/a repoñedor/a  e 
manipulador alimentos

30h. 15 Casa Azul De luns a vernes do 
1-12 xuño
10-13h. 

Certificado Nivel 1:  Emprego 
Doméstico
Módulo: Cociña doméstica

60h. 15 Casa Azul L-V
3-18 novembro
9-14h. 

Manipulación alimentos + 
Normativa UE alerxias e 
intolerencias

 6 h. 20 Casa Azul 16 e 17 abril
10-13h. 

Curso de Especialización en 
Dinamización rural

40h 25 Casa de Cultura do 
Salgueiral (Bora)

Sábados 3, 10, 17, 24 e 31  
outubro
10-14h e 16-20h. 

Introdución á agricultura  ecolóxica
29h. 25 Pazo da Cultura

e Cabanas

Mércores e xoves: 16, 17, 23, 24, 
30 setembro e 1, 7, 8, 14 e 15 
outubro

17,30-20h. 

Igualdade e prevención de violencia 
de xénero

 30h. 25 Pazo da Cutura 6-10 xullo

9,30-13,30h e
16-20h.

Recursos da nosa lingua para o 
tempo libre

12h. 20 Pazo da cultura 20, 22, 23, 27, 29 e 30 abril 
17-19h. 

Dinamización de comedores 
escolares (monitor/a de comedor)

34h 
(30+4).

20p.
16-35anos

Casa Azul Teórica: L-V do 18-29 maio
10-13h. 

Prácticas: 1-11 xuño de 14-16h. 



Xornadas Erasmus+ Mobilidade e 
Voluntariado Europeo

8h. 30
Pazo da Cultura 11 de abril 

9,30-13,30h.
16-20h.  

VI Produción de eventos musicais 
75h. 20 (18-35 

anos)

Local de Música

Fase teórica: 29 xuño – 3 xullo
10-14h.  
Prácticas: xullo-agosto

LP2: Traballar na industria musical 4h. 20 18 abril 10-14h. 

LP2: Como facer que un grupo 
artístico funcione

4h. 20 16 maio
10-14h. 

LP2: Como conseguir concertos 4h. 20 20 xuño
10-14h.

Custo por praza 53,90 €

DIRIXIDO A: Mozos e mozas de 16 a 35 anos censadas Concello de Pontevedra

CRITERIOS DE ACCESO
1- Ter entre 16 e 35 anos
2- Padrón no Concello de Pontevedra (agás centros de menores)

• Situación desemprego e non estuda
• Situación desemprego e estuda 
• Centro de menores baixo tutela
• Traballa por horas (menos de 10 horas semanais)
• Traballa por horas (máis de 10 horas semanais)
• Traballa a xornada completa

3- Cumprir o requisito básico para cada acción formativa.  Algunhas requirirán un nivel formativo previo ou
titulación relacionada. 

4. Reserva de prazas por discapacidade:  en todas as accións formativas reservaranse un mínimo de 3 prazas
para persoas con discapacidade a partir do 33% ,  sempre e cando cumpran co resto dos requisitos de acceso.

5. Listaxe de agarda: 
Confeccionarase por cada acción formativa coas persoas interesadas que non cumpran cos requisitos iniciais e
que poderán acceder no caso de sobrar algunha praza e en función dos seguintes criterios:

• Persoas doutras idades que cumpran os demais requisitos. 
• Idades 16-35 anos dos concellos veciños que cumpran os demais requisitos.

PROCESO DE PREINSCRICIÓN E INSCRICIÓN
Cada curso terá un período de preinscrición (on-line ou presencial) que se pechará uns días antes do seu inicio.
Confeccionarase a listaxe de persoas seleccionadas tendo en conta os criterios de acceso, e procederase á
formalización da inscrición. Consultar datas de preinscrición de cada curso.  

CARACTERÍSTICAS DA FORMACIÓN DE PISANDO FORTE 
• Formación impartida en lingua galega
• Encamiñada á definición de itinerarios profesionais
• Proba final de avaliación e control de asistencia 

  
ACREDITACIÓN
De superaren a avaliación, emitirase DIPLOMA ACREDITATIVO polo aproveitamento da formación recibida.

PREINSCRICIÓN :   on line en  http://xuventude.pontevedra.eu
De non ter acceso a Internet ou no caso de ter dúbidas, pode facerce a preinscrición de forma presencial na
Oficina de Xuventude nas datas especificadas e en horario de 9 a 14h.  
Tel. 986 840367  xuventude@pontevedra.eu

http://xuventude.pontevedra.eu/


 XORNADA  “ERASMUS +  YOUTH IN ACTION”.  MOBILIDADE E VOLUNTARIADO EUROPEO
Xornada de difusión do programa Erasmus+  mediante a cal as persoas participantes coñecerán as posibilidades
que ofrece este programa e as súas accións de mobilidade co Servizo de Voluntariado Europeo (SVE) e os
Intercambios Xuvenís. 
A xornada terá un compoñente expositivo e práctico mediante obradoiros e o intercambio de experiencias con
voluntariado que presta o seu servizo en Pontevedra.
Imparte: Asociación Galega de Formación do Profesorado
Datas:   11 de abril 
Horario:  9,30-13,30h. e 16-20h. 
Lugar:  Pazo da Cultura 
Prazas:  30
Duración: 8 horas
Preinscrición: a partir do 30 de marzo 

 MANIPULACIÓN ALIMENTOS E NORMATIVA UE DE ALERXIAS E INTOLERANCIAS
Este curso prepara a profesionais que requiran manipular produtos alimenticios para levar a cabo o seu traballo
con total seguridade e garantías legais.  Incorporaremos ademais a nova normativa que acaba de entrar en
vigor  sobre  alerxias  e  intolerancias   alimentarias  que  obriga  aos  establecementos  (bares,  restaurantes,
comedores, hospitais...) a informar ao consumidor/a sobre os ingredientes dos produtos.
Imparte: Ara Formación
Datas:   16 e 17 abril 
Horario:  10-13h. 
Lugar:  Casa Azul 
Prazas:  20
Duración: 6 horas 
Preinscrición: a partir do 30 de marzo 

  COMO TRABALLAR NA INDUSTRIA MUSICAL
O sector musical ofrece innumerables oportunidades de traballo. Nesta xornada falarase sobre as posibilidades
de vivir da música. O sector musical como fonte de negocio. Como definir a proposta de valor/diferenciación do
noso proxecto. 
Imparte: Local de Música
Data: 18 abril   
Horario: de 10 a 14h. 
Lugar:  Local de Música
Prazas:  20
Duración: 4 horas (imprescindible 100% de asistencia)
Preinscrición: a partir do 30 de marzo 

 RECURSOS DA NOSA LINGUA PARA O TEMPO LIBRE
Nos espazos de socialización dxs máis novxs (campamentos, escolas, ludotecas, ...) úsanse moitos produtos
culturais, recórrese á rede para atopar actividades e  fanse moitos xogos, mais,  constatamos que moitas veces
as opcións en galego fican no descoñecemento, carecendo case por completo de contacto co noso idioma e
acabando por ter dificultades importantes para se expresar en galego.  Este obradoiro estruturarase en áreas:
musical, xogo, expresión oral e escrita, TIC´s, educación ambiental e contidos sociolingüísticos. 
Imparte: Fabaloba
Datas:   20, 22, 23, 27, 29 e 30 abril 
Horario:  17-19h. 
Lugar:  Pazo da Cultura 
Prazas:  20
Duración: 12 horas 



Preinscrición: a partir do 30 de marzo 

 DA IDEA Á ACCIÓN: ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DE PROXECTOS
Aprende  a  plasmar  unha  idea  nun  proxecto  de  maneira  atractiva e  que  se  entenda.  Nocións  básicas  de
estrutura, redacción e presentación de proxectos.  
Imparte: Nova Xestión Cultural 
Datas:   14 maio
Horario:  17-20h. 
Lugar:  Pazo da Cultura
Prazas:  15
Duración: 3 horas 
Preinscrición: a partir do 27 de abril 

 COMO FACER QUE UN GRUPO ARTÍSTICO FUNCIONE
Moitos  grupos  comezan  con  forza  e  logo  van  perdendo  folgos.  Nesta  xornada  aprenderás  técnicas  e
estratexias para que o teu grupo musical ou artístico non pare de medrar.  Organización interna, dirección,
autoxestión e ferramentas para a planificación de eventos.
Imparte: Local de Música
Data: 16 maio   
Horario: de 10 a 14h. 
Lugar:  Local de Música
Prazas:  20
Duración: 4 horas (imprescindible 100% de asistencia)
Preinscrición: a partir do 27 de abril 

    DINAMIZACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES (inclúe Manipulador/a de alimentos)
Formación de profesionais que supervisen e atendan a escolares no tempo de comedor, facilitando a creación e
desenvolvemento de hábitos  e actitudes  favorables  á  saúde,  hixiene,  participación,  convivencia  e  conduta
alimentaria, ademais de dotar dunha serie de recursos para o tempo de despois de comer. 
Imparte: Risotadas
Datas fase teórica:   do 18 ao 29 maio (30 horas)
Datas fase práctica: 4 horas a realizar entre o 1 e o 11 xuño
Horario fase teórica:  10-13h. 
Horario de prácticas: 14-16h. 
Lugar:  Casa Azul e prácticas nun comedor.  
Prazas:  20
Duración: 34 horas 
Preinscrición: a partir do 27 de abril 

    XESTIÓN ECONÓMICA DE PROXECTOS PARA NON ECONOMISTAS
Xestionar un proxecto non é complicado, pero hai que saber facelo. Aprenderás a facer de maneira profesional,
cousas básicas como unha factura, un albarán, orzamentos, etc... 
Imparte: Nova Xestión Cultural
Datas:   20 e 21 maio
Horario:  17-20h.
Lugar:  Pazo da Cultura
Prazas:  15
Duración: 6 horas 
Preinscrición: a partir do 27 de abril 



 CAIXEIRO/A  REPOÑEDOR/A E MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Este curso capacitará para aplicar os coñecementos adquiridos durante o desenvolvemento do traballo como
caixeiro/a repoñedor/a de supermercados e tendas.
Imparte: Formagal 
Datas:   de luns a venres 1-12 xuño
Horario:  10-13h. 
Lugar:  Casa Azul 
Prazas:  15
Duración: 30 horas 
Preinscrición: a partir do 15 de maio

 COMO CONSEGUIR ACTUACIÓNS
Unha das grandes dificultades para os grupos de música ou artísticos é conseguir actuacións e planificar xiras. 
Nesta xornada coñecerás casos e experiencias que che aclararán como facelo. Xestión de xiras, management e 
casos prácticos de éxito.  
Imparte: Local de Música
Data: 20  xuño    
Horario: 10-14h. 
Lugar:  Local de Música
Prazas:  20
Duración: 4 horas (imprescindible 100% de asistencia)
Preinscrición: a partir do 15 de maio

 PRODUCIÓN E ORGANIZACIÓN DE EVENTOS MUSICAIS
Formación presencial con clases teóricas e fase práctica en eventos musicais da programación cultural e festiva
do verán na cidade de Pontevedra. Na fase teórica exporanse os contidos e revisaranse casos reais. A fase
práctica consistirá na análise da produción de varios eventos e no deseño dun traballo final de execución dun
evento musical vinculado ao Local de Música.
Requisitos:  maiores de 18 anos
Imparte: Local de Música
Datas:  do 29 de xuño ao 3 de xullo (fase presencial). Prácticas: xullo e agosto
Horario:  10-14h.  
Lugar:  Local de Música
Prazas:  20
Duración: 75 horas 
Preinscrición: a partir do 15 de maio

 IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO
O obxectivo deste curso é capacitar no desenvolvemento de propostas e actividades educativas, de lecer e
tempo  libre,  onde  a  igualdade de xénero  estea  sempre presente.  Bloques:  Sensibilización  en  igualdade e
prevención da violencia de xénero. Coeducación como ferramenta de prevención da violencia. Terminoloxía
clave. O papel das organizacións educativas na igualdade e a prevención da violencia de xénero. Claves para o
deseño de proxectos dende a perspectiva de xénero. 

Requisitos: posuír ou estar cursando unha titulación vinculada ao ámbito educativo (educadorxs, mediadorxs,
adestradorxs deportivxs, monitorxs de tempo libre, etc...).
Imparte: Xeneme Proxectos Sociais e Cristina Fariñas Psicoloxía 
Datas:   6-10 xullo
Horario:  9,30-13,30h e 16-20h.



Lugar:  Pazo da Cultura 
Prazas:  25
Duración: 30 horas 
Preinscrición: a partir do 15 de maio

 CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA E COMPETENCIA DIXITAL 
Coñecementos básicos e xerais de informática e internet, redes sociais, correo electrónico, telefonía móbil,
prevención , filtros, cortalumes, etc... 
Imparte: Casa Azul
Datas:   martes e xoves do 22 setembro ao 22 outubro
Horario:  11,30-14,30h. 
Lugar:  Casa Azul
Prazas:  18
Duración: 30 horas 
Preinscrición:  a partir do 1 de setembro 

 INTRODUCIÓN Á AGRICULTURA ECOLÓXICA
En  diversas  ocasións,  o  agro  galego  axudou  a  amortiguar  períodos  de  crise  económica.  Este  fenómeno
obsérvase tamén no actual contexto, no que numerosas fincas a barbeito durante anos pasan a ser traballadas
como medio económico ou de subsistencia. Este curso quere servir de axuda a aquelas persoas que, ben por
vocación  ou  por  necesidades  do  momento,  pretenden  este  achegamento  ao  agro,  tendo  por  obxectivo
achegar a agricultura ecolóxica, un dos poucos sectores que segue medrando mesmo en época de crise. 
Imparte: Ventos Estudos Ambientais
Datas:  mércores e xoves do 16 setembro ao 15 outubro
Horario:  17,30-20h. 
Lugar:  Pazo da Cultura e outros espazos de práctica
Prazas:  25
Duración: 29 horas 
Preinscrición: a partir do 1 de setembro 

 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DINAMIZACIÓN DO RURAL
Curso destinado a complementar a formación de profesionais, dotándolles de información, técnicas e recursos
específicos  para  a  programación  e  desenvolvemento  de  actividades  no  medio  rural  que  favorezan  a  súa
dinamización e aproveitamento. 
Requisitos:  formación  previa  vinculada:  monitorxs  de  tempo  libre,  educadorxs  sociais,  animadorxs
socioculturais,  educadorxs,  técnicxs  en actividades no medio natural  e  outrxs  profesionais relacionadxs co
medio natural e rural . 
Imparte: Anias Xestión e Formación Sociocultural
Datas:   sábados 3, 10, 17, 24 e 31 outubro
Horario: 10-14h. e  16-20h. 
Lugar:  Casa de Cultura do Salgueiral (Bora)
Prazas:  25
Duración: 40 horas 
Preinscrición: a partir do 1 de setembro 

 SÁCALLE PARTIDO Á TÚA MARCA PERSOAL
Que é a marca persoal? Introdución ás redes sociais (Linkedin, Google Plus, Twitter, Blogs, Youtube, Facebook). 
Ferramentas para xerar contido atractivo e estratexias. Xerar oportunidades a través da nosa marca persoal. 
Imparte: Xeneme Proxectos Sociais 
Datas:   7,8,14,15 outubro 
Horario: 16-20h. 
Lugar: Casa Azul
Prazas:  20



Duración: 15 horas 
Preinscrición: a partir do 14 de setembro 

 COMMUNITY MANAGER
Coñece  o  mundo  das  redes  sociais  e  sácalle  partido  profesionalmente.   Mellora  das  túas  condicións  e
capacidades para a venda de produtos e servizos por Internet.
Imparte: Xeneme Proxectos Sociais 
Datas:   21,22,28 e 29 outubro 
Horario: 16-20h. 
Lugar:  Casa Azul 
Prazas:  20
Duración: 15 horas 
Preinscrición: a partir do 14 de setembro 

 COCIÑA DOMÉSTICA
Módulo formativo correspondente ao Certificado de Profesionalidade de Nivel 1 “Emprego Doméstico” e con
correspondencia co Catálogo Modular de Formación Profesional. 
Requisitos: persoas sen certificado da ESO  
Imparte: FORGA Formación
Datas:   de luns a venres do 3 ao 18 novembro
Horario:  9-14h. 
Lugar:  Casa Azul 
Prazas:  15
Duración: 60 horas 
Preinscrición: a partir do 14 de setembro 


