
Abre novas portas 
ao teu emprego
Multiplica as túas posibilidades 
de atopar traballo co programa 
de formación específica para 
mozas e mozos desempregados 
menores de 30 anos

CURSOS GRATUÍTOS
Con prácticas en empresas  
e certificado de profesionalidade oficial



Se tes menos de 30 anos e estás 
en situación de desemprego, podes 
incrementar as túas posibilidades 
de atopar traballo grazas aos cursos 
de formación para mozas e mozos 
desempregados impulsados pola 
Xunta de Galicia, en colaboración 
co Sistema de Garantía Xuvenil.

Este programa pon a túa disposición:

UNHA COMPLETA E VARIADA 
OFERTA FORMATIVA,  
DE CALIDADE E GRATUÍTA

ORIENTADA A ACTIVIDADES 
PROFESIONAIS QUE ESTÁN 
A XERAR EMPREGO

CON PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
QUE CHE PERMITIRÁN 
ENTRAR EN CONTACTO 
CO ÁMBITO LABORAL

E COA OBTENCIÓN 
DUN CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDADE OFICIAL 
QUE MELLORARÁ A TÚA 
CUALIFICACIÓN E, POLO TANTO, 
A TÚA EMPREGABILIDADE



Para acceder a este programa  
de formación gratuíto só tes que:

ESTAR INSCRITO/A 
NO SERVIZO PÚBLICO 
DE EMPREGO

ESTAR REXISTRADO/A 
NO SISTEMA DE 
GARANTÍA XUVENIL

Se aínda non o estás, podes facelo 
dirixíndote a túa Oficina de Emprego 
ou a través do rexistro telemático do 
propio Sistema de Garantía Xuvenil: 
http://www.empleo.gob.es/es/
garantiajuvenil/accesoJovenes.html

É un trámite moi rápido e sinxelo.

TER MENOS DE 30 ANOS 
E ESTAR EN SITUACIÓN 
DE DESEMPREGO

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html


Se reúnes estes requisitos e 
queres acceder a algún dos 
cursos do programa

diríxete a túa 

non te demores, tes ata

nela

OFICINA DE EMPREGO

O 26 DE DECEMBRO!

facilitaranche toda a información que 
necesitas e tramitarán a túa solicitude 
ao curso que máis che interese

A+



Que tipo de 
formación podes 
atopar no programa?
A orientada a actividades 
que poden ofrecerche novas 
saídas profesionais e máis 
oportunidades de emprego.

SECTOR SERVIZOS, 
INDUSTRIA E TRANSPORTE
• Montaxe e mantemento 

de redes de auga

• Operacións auxiliares de albanelería 
de fábricas e cubertas

• Operacións auxiliares de 
montaxe de redes eléctricas

• Operacións de fontanería e 
calefacción – climatización doméstica

• Montaxe e mantemento de 
instalacións solares térmicas

• Organización e xestión de almacéns

• Operacións básicas  
de restaurante e bar

• Condución de vehículos 
pesados de transporte de 
mercadorías por estrada

• Promoción turística local  
e información ao visitante

ADMINISTRACIÓN, 
XESTIÓN E VENDA NO 
ÁMBITO EMPRESARIAL
• Xestión administrativa e financeira 

do comercio internacional

• Xestión contable e xestión 
administrativa para auditoría

• Creación e xestión de microempresas

• Actividades de venda

SERVIZOS 
SOCIOSANITARIOS  
E Á COMUNIDADE
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais

• Atención sociosanitaria  
a persoas no domicilio

• Dirección e coordinación de 
actividades de tempo libre 
educativo infantil e xuvenil

• Dinamización de actividades 
de tempo libre educativo 
infantil e xuvenil

• Socorrismo en instalacións acuáticas

FORMACIÓN
• Docencia de formación 

profesional para o emprego



Estes son os cursos aos que 
podes acceder, ordenados 
segundo as localidades 
nas que se desenvolven
Podes solicitar o que máis che interese 
independentemente de onde residas.

Só tes que dirixirte a túa Oficina 
de Emprego e solicitalo. 

Lembra que tes ate o 26 de decembro!



Provincia da Coruña
ARTEIXO
• Montaxe e mantemento  

de redes de auga 
(468 horas)

BOIRO
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(2 cursos)

BRIÓN
• Dirección e coordinación de actividades  

de tempo libre educativo infantil e xuvenil 
(428 horas)

• Socorrismo en instalacións acuáticas 
(388 horas)

CARNOTA
• Operacións de gravación e tratamento  

de datos e documentos 
(458 horas)

CARRAL
• Operacións de gravación e tratamento  

de datos e documentos 
(458 horas)

CORUÑA (A)
• Docencia de formación profesional  

para o emprego 
(398 horas)

• Operacións auxiliares de montaxe  
e mantemento de sistemas 
microinformáticos 
(388 horas)

CULLEREDO
• Operacións básicas  

de restaurante e bar 
(308 horas)

CURTIS
• Docencia de formación profesional  

para o emprego 
(398 horas)

FERROL
• Operacións de gravación  

e tratamento de datos e documentos 
(458 horas)

LAXE
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(468 horas)

MAZARICOS
• Operacións de gravación  

e tratamento de datos e documentos 
(458 horas)

NOIA
• Operacións de gravación  

e tratamento de datos  
e documentos 
(458 horas)

OLEIROS
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(2 cursos)

• Operacións de gravación e tratamento  
de datos e documentos 
(458 horas)

PONTEDEUME
• Socorrismo en  

instalacións acuáticas 
(388 horas)

• Operacións de gravación  
e tratamento de datos  
e documentos 
(458 horas)

PINO (O)
• Condución de  

vehículos pesados  
de transporte de  
mercadorías  
por estrada 
(408 horas)

POBRA DO CARAMIÑAL (A)
• Operacións de gravación  

e tratamento de datos  
e documentos 
(458 horas)

SANTA COMBA
• Operacións de gravación  

e tratamento de datos  
e documentos 
(458 horas)

SANTIAGO DE COMPOSTELA
• Operacións auxiliares de montaxe  

de redes eléctricas 
(238 horas)

• Operacións de fontanería e  
calefacción - climatización doméstica 
(498 horas)

• Docencia da formación profesional  
para o emprego 
(398 horas)

• Atención sociosanitaria a persoas 
dependentes en institucións sociais 
(468 horas)

TOQUES
• Condución de vehículos pesados de 

transporte de mercadorías por estrada 
(408 horas)

VAL DO DUBRA
• Dirección e coordinación de actividades  

de tempo libre educativo infantil e xuvenil 
(428 horas)

VIMIANZO
• Operacións de gravación e tratamento  

de datos e documentos 
(458 horas)

ZAS
• Dirección e coordinación  

de actividades  
de tempo libre educativo  
infantil e xuvenil 
(428 horas)



ABADÍN
• Docencia de formación  

profesional para o emprego 
(398 horas)

BARALLA
• Atención sociosanitaria  

a persoas dependentes  
en institucións sociais 
(468 horas)

CASTROVERDE
• Operacións de gravación  

e tratamento de datos  
e documentos 
(458 horas)

CHANTADA
• Docencia de formación  

profesional para  
o emprego 
(398 horas)

GUITIRIZ
• Docencia de formación  

profesional para  
o emprego 
(398 horas)

• Condución de vehículos  
pesados de transporte  
de mercadorías  
por estrada 
(468 horas)

LUGO
• Docencia de formación  

profesional para  
o emprego 
(398 horas)

• Socorrismo en  
instalacións acuáticas 
(388 horas)

• Dinamización de actividades  
de tempo libre educativo  
infantil e xuvenil 
(328 horas)

• Operacións básicas  
de restaurante e bar 
(308 horas)

MONDOÑEDO
• Operacións de gravación  

e tratamento de datos  
e documentos 
(458 horas)

MONTERROSO
• Atención sociosanitaria  

a persoas dependentes  
en institucións sociais 
(468 horas)

RIBADEO
• Socorrismo en  

instalacións acuáticas 
(388 horas)

• Docencia de formación  
profesional para  
o emprego 
(398 horas)

Provincia de Lugo



AGOLADA
• Xestión comercial de vendas 

(628 horas)

• Montaxe e mantemento  
de instalacións  
solares térmicas  
(658 horas)

CANGAS
• Docencia de formación  

profesional para o emprego 
(398 horas)

• Xestión administrativa e financeira  
do comercio internacional 
(678 horas)

• Operacións de gravación  
e tratamento de datos  
e documentos 
(458 horas)

CAÑIZA (A)
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(468 horas)

CRECENTE
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(618 horas)

GUARDA (A)
• Docencia de formación  

profesional para  
o emprego 
(2 cursos)

ESTRADA (A)
• Operacións de gravación  

e tratamento de datos e documentos 
(458 horas)

LALÍN
• Xestión contable e xestión  

administrativa para auditoría 
(2 cursos)

MARÍN
• Docencia de formación  

profesional para  
o emprego 
(458 horas)

MOS
• Docencia de formación  

profesional para o emprego 
(398 horas)

• Promoción turística local  
e información ao visitante 
(708 horas)

• Atención sociosanitaria  
a persoas no domicilio 
(628 horas)

RODEIRO
• Creación e xestión  

de microempresas 
(538 horas)

• Actividades de venda 
(668 horas)

PONTEAREAS
• Docencia de formación  

profesional para o emprego

PONTEVEDRA
• Dirección e coordinación de actividades  

de tempo libre educativo infantil e xuvenil 
(428 horas)

• Dinamización de actividades de tempo  
libre educativo infantil e xuvenil 
(328 horas)

• Xestión administrativa e financeira  
do comercio internacional 
(678 horas)

• Docencia de formación  
profesional para o emprego 
(398 horas)

PORRIÑO (O)
• Docencia de formación  

profesional para o emprego 
(418 horas)

• Actividades de venda 
(668 horas)

TOMIÑO
• Docencia de formación  

profesional para o emprego 
(418 horas)

VIGO
• Docencia de formación  

profesional para o emprego 
(398 horas)

VILAGARCÍA DE AROUSA
• Docencia de formación  

profesional para o emprego 
(418 horas)

Provincia de Pontevedra



BAÑOS DE MOLGAS
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(468 horas)

BARBADÁS
• Organización e xestión de almacéns 

(408 horas)

BARCO DE VALDEORRAS
• Docencia de formación  

profesional para o emprego 
(398 horas)

BEADE
• Operacións de gravación e tratamento  

de datos e documentos 
(458 horas)

BOLA (A)
• Dinamización de actividades de tempo  

libre educativo infantil e xuvenil 
(328 horas)

CELANOVA
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(468 horas)

CORTEGADA
• Docencia de formación  

profesional para o emprego 
(398 horas)

LEIRO
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(468 horas)

LOBIOS
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(468 horas)

MONTEDERRAMO
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(468 horas)

OURENSE
• Operacións de gravación e tratamento  

de datos e documentos 
(458 horas)

• Docencia de formación  
profesional para o emprego 
(2 cursos)

• Operacións auxiliares de albanelería  
de fábricas e cubertas 
(398 horas)

PEROXA (A)
• Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en institucións sociais 
(468 horas)

SAN CIBRAO DAS VIÑAS
• Operacións de fontanería  

e calefacción - climatización doméstica 
(498 horas)

TRASMIRÁS
• Condución de vehículos pesados de 

transporte de mercadorías por estrada 
(408 horas)

VILAMARÍN
• Actividades auxiliares  

en agricultura 
(388 horas)

VILAMARTÍN
• Operacións básicas  

de restaurante e bar 
(308 horas)

VERÍN
• Socorrismo en  

instalacións acuáticas 
(388 horas)

• Operacións de  
gravación e tratamento  
de datos e documentos 
(458 horas)

XUNQUEIRA DE AMBÍA
• Atención sociosanitaria  

a persoas dependentes  
en institucións sociais 
(468 horas)

Provincia de Ourense



Máis información:

no teléfono

nas

e nas

012

OFICINAS DE EMPREGO

DELEGACIÓNS TERRITORIAIS 
DA XUNTA DE GALICIA


