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1 Introdución.  

 Programa de Avaliación e 
Formación conxunta(JTAP) 
 
Comúnmente designado por o acrónimo 
inglés NEET(Non Education, Employment 
or Training) o grupo obxectivo deste 
proxecto está formado por mozos con 
idades entre 16 e 29 anos que están 
desempregados e non están a recibir 
ningún tipo de educación ou formación 
profesional. 
Na actualidade constitúen ao redor del 
20,7% da poboación de Europa, a taxa 
varía entre países: por exemplo,segundo 
Eurostat de 20111é do 4,4%nos Países 
Baixos en comparación con 21,8 % en 
Bulgaria. 
NEETs son un grupo mixto. Con todo, unha 
serie de estudios europeos permitiron 
unha imaxe cunhas características 
dominantes:exclusión do mercado de 
traballo, baixo nivel de escolaridade, orixe 
social e  inseguridade económica. 
 
En vista disto, diferentes iniciativas foron 

                                              
1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/4 

microdata/eu_silc 

implementadas en varios países. 
 
O proxecto «Non NEET» que  reúne 
organizacións de integración social e 
laboral de seis diferentes países (Francia, 
Bélxica, España, Italia,República Checa e 
Romanía), marcouse como misión ir ao 
encontro dos «NEET» e involucralos en a 
identificación das súas necesidades, co 
obxectivo de ofrecerlles  un programa de 
apoio que lles permita escapar da espiral 
de desemprego e, ao mesmo tempo, 
equipalos para facerse cargo das súas 
propias vidas e poder desempeñar 
plenamente o seu papel na sociedade. 
 
Nunha primeira fase de o proxecto 
desenvolveuse  un cuestionario e 
posteriormente cumprimentárono novos 
identificados como «NEETs». 
 
Os resultados do cuestionario foron 
analizados a través de entrevistas e grupos 
de discusión con  os propios novos. 
 
O que destacaron foron explícitas 
observacións acerca do seu estado de 
ánimo, caracterizado por unha 
desconfianza dos esquemas institucionais 

e tamén falta de perspectivas que 
puidesen incluílos nunha dinámica de 
integración social e laboral. 
En todos os países os resultados son tan 

interesantes como complexos. 

O que propoñemos é atender as 
necesidades comúns que se detectan e 
que servirán de base para o noso 
programa de acompañamento e apoio aos 
mozos e mozas identificados como 
«NEET». 
 
A partir dunha análise exhaustiva das 
necesidades de «NEET» detectadas nos 
países socios do proxecto, destacan 
claramente sete: 
1 O interese  en algún tipo de formación 
2 Ter máis confianza en si mesmo 
3 Ter acceso a programas de formación 
financiados 
4 Mellorar as habilidades lingüísticas 
5 A necesidade de apoio ou coaching 
6 Un mercado laboral máis flexible 
7 Lograr un maior nivel de cualificación.



 

 

Organización del programa de formación(JTAP) 

Dada a complexidade das áreas cubertas polas necesidades mencionadas anteriormente e as limitacións para financiar e de tempo con que conta o proxecto, 

os socios acordaron elaborar  un plan de apoio flexible e adaptable que permita á mocidade realizar unha autoavaliación e lles facilite unha serie de 

ferramentas que lles axudarían a conseguir  a formación ou proxecto vocacional ou mesmo a atopar emprego.

Temática 
Seleccionáronse seis módulos: 
- Autoavaliación; 
- Creación e desenvolvento dun proxecto de 
carreira; 
-Realizar algún tipo deformación ou plan de 
integración; 
-Orientación e apoio ao autoemprego, con o fin 
de ser quen de traballar de forma independente; 
-A toma de conciencia da súa traxectoria 
individual e sacar proveito das habilidades e 
coñecementos que posúen de emprego temporal 
ou estacional; 
-Mellorar a habilidade para os idiomas. 
Estes módulos divídense en submódulos que 
permiten a creación de fichas de aprendizaxe nas 
que basearse para o desenvolvemento dos 
módulos. 
 

Obxectivo xeral 
O obxectivo do programa é informar,orientar  e 
equipar o  grupo obxectivo sobre as propias 
posibilidades de proxectarse cara a un futuro e ver 
o uso nas actividades que levarán acabo. 
Obxectivo operativo 
Estimular aos mozos a explorar e emprender pasos 
concretos cara á súa integración social e 
profesional. 
O programa ten como obxectivo crear as bases das 
competencias sociais e profesionais que son 
esenciais para entrar no mercado de traballo, 
volver realizar unha formación o plan de 
integración, a planificación dunha carreira 
profesional,mellorar as habilidades lingüísticas... 
É necesario resaltar que dada a complexidade da 
cuestión e a variedade dos perfís individuais é 
necesario manter expectativas realistas dos mozos 
implicados e ao mesmo tempo animaráselles a que 

eles mesmos implíquense e comprometan. 
Grupo obxectivo 
Mozos e mozas desempregados, persoas que non 
acabaron os estudos o  a formación, inactivos ou 
demandantes de emprego de entre de 16a 29 anos. 

Metodoloxía 
En canto aos enfoques da ensinanza e o apoio 
cremos que non hai método universal ou fórmula 
máxica; que todo é unha cuestión de centrar o 
tema, contextualizar e ter en conta as 
experiencias dos diferentes actores involucrados 
na construción conxunta de coñecemento e 
desexo de independencia. 
Tendo isto en conta neste programa aplicouse o 
denominado método «activa» da formación. 
Os métodos activos buscan crear situacións que 
resultan ser apropiadas para aplicar ao  grupo de 
persoas novas «NEET».

 
 
 
 

 



 

 
Formar parte dun grupo. 
A través de este aspecto, os métodos activos representan prácticas 
de vida social, de participación e cooperación e unha comprensión 
de como comportarse así como unha habilidade profesional en si 
mesma. 
 
A persoa formadora é máis ben facilitadora. 
Máis que un formador ou formadora  no sentido máis estrito;a 
natureza e expresión da súa autoridade cambia. 
Constrúe co alumno, é un alumno máis xunto co alumno no 
proceso de formación. 
 
O control como tal desaparece. 
Ao menos nas súas formas clásicas de verificación do coñecemento 
intelectual ou práctico. Convértese  en autoavaliación individual ou  
de grupo2. 
Á luz destes supostos, proponse intervir da maneira que se expón 
 
 
 
 
 

                                                                 
2
Mucchielli, Roger, Les  méthodes actives dans a pedagogie des adultes,.París,ESF 

éditeurs,12 éditions,2012 p.78 

Enfoque: 
Isto consistirá nunha mestura alterna de teoría e clases prácticas. 
Dáse prioridade aos casos prácticos e ás experiencias dos actores 
(xogo de rol, presentacións, visitas aos lugares de traballo...) 
 
Materiais: 
As ferramentas de aprendizaxe que se priorizan serán aquelas que 
permiten a anotación ou gravación dos elementos chave das 
actividades, co fin de proporcionar información que permita aos 
participantes  reflexionar sobre o contido (taboleiros de anuncios, 
papeis, proxectores, cámaras,computadores, smartphones...) 
 
Grupo: 
O plans a creación dedos grupos con un máximo de dez e un 
mínimo de cinco participantes. 
Formadores ou titores: 2 
 
Temporalización: 
30 días de formación de 8 h/día ou 120 horas en total por 
formador. 
Preparación de 15 días (7,5 días por formador)a 8h/día ou 60 horas 
por formador/a.

Motivación 
para aprender: 
 

A motivación debe ser real, as persoas 
deben sentir que lles concerne e ademais 
sentirse involucradas; non só “interesadas” 
en sentido intelectual. 

Os beneficios representarán  un cambio en 
termos de actitudes e de conduta máis que 
en termos de coñecemento intelectual ou 
memoria. 



 

2. 

Como utilizar a guía. 
 
Este programa ou guía foi concebido e deseñado de acordo con e 
partindo das necesidades identificadas pola mocidade NEET«» 
durante a primeira fase  do  proxecto NoNEETs financiado co apoio 
da Comisión Europea. 
 
Esta guía ten un obxectivo totalmente realista que non é a 
inserción inmediata de mozos vulnerables no mercado laboral 
senón máis ben búscase integralos nun sólido proceso que 
conduza ao emprego ou o retorno á formación. 
 
Os diferentes módulos ensinan á mocidade a recuperar a confianza 
en si mesmos e entender o mercado laboral en todas as súas 
realidades e contradicións. 
 
Aprenderán a comprender e, en particular, a adoptar a mellor 
conduta para mellorar a súa empregabilidade para aproveitar a 
mellor oportunidade de integración social e profesional. 
 
As fichas do programa de aprendizaxe conteñen información 
práctica inspirada nas experiencias en integración e formación de 
traballadores que teñen contacto directo con este grupo 
obxectivo. 

 
 

 
 
 
 

Esta guía componse de seis módulos máis un como unha 
recomendación que se deduce do informe de avaliación: 
 
•Autoavaliación 
•Establecer e desenvolver un proxecto de carreira 
•Atopar un plan formativo, entrar nun plan de inserción 
•Guía e orientación cara á libre iniciativa empresarial e comezar un 
traballo autónomo 
• Atopar un emprego temporal 
• Módulos recomendados (para saber máis). 
Estes módulos compóñense de fichas de traballo que inclúen unha 
introdución que describe o contido, os obxectivos, o modo de 
aplicalo, o material necesario, a temporalización e, nalgúns casos,  
anexos. 
 
Pero esta orde do plan de aprendizaxe non é fixo, a guía pretende 
ser flexible e adaptable, de modo que cada formador  e o seu grupo 
de alumnos poidan axustalo, converterano nunha ferramenta viva 
que evoluciona e responda as especificidades  locais. 
 
Usarase como un libro de cociña, as follas de traballo son as 
receitas que se poden copiar, adaptar e transformar como deséxese 
para lograr éxito profesional e integración social. 

 



 

 

3. 

 Contidos do programa 

 
Módulo 1: Autoavaliación 

Ficha I: Visión global e necesidades das persoas  beneficiarias 

 

 Formador/a: Teléfono: 

Departamento: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 

Texto: 

O módulo será levado a cabo en catro fases: 

 

- Introdución: crear unha atmosfera favorable e un grupo dinámico antes e centrarse nas actividades. Asegurar unha boa 

participación de todos os asistentes. 

- Desenvolver unha listaxe de elementos: identificar prioridades, necesidades e percepcións dos participantes en varios aspectos 

do módulo.  

- Informe.O informe incluirá para todos os participantes identificar as causas e consecuencias do problema e idear unha posible 

solución ou ferramentas que poderían axudar a centrar o problema. 

- Poñerse en marcha: experimentar con diferentes opcións que permitan ao participante comprobar a máis adecuada para eles. 

 

Isto permite un maior coñecemento mutuo do grupo, dinamizar o mesmo, motivar para traballar xuntos (colaboración), identificar e 

aplicar coñecementos e actitudes que animen á busca de emprego. 

 

As follas de «actividades de apoio» centraranse na xestión das habilidades de comunicación, toma de decisións, a autoavaliación e en 

xestión da tensión(aínda que tamén poden desenvolver outras habilidades relacionadas). A elección destas habilidades baseouse na 



 

 

análise a  través da literatura sobre o tema e as accións de «integración e autoestima» xa levadas a cabo.Estas son habilidades esenciais 

requeridas no  mercado laboral. 

 

Os exercicios son ferramentas educativas. Xa foron probados nunha serie de programas e / ou en formación, incluído o programa REES 

(Rede Europea de Escolas Promotoras de Saúde). 

 
Descrición: 

Nun primeiro momento, o formador/a das sesións do módulo necesitarase tempo para que  o coñezan. Cabe indicar que esta primeira 

sesión presentarase xa través de algunhas actividades para coñecer cales son as súas expectativas sobre  este módulo. 

 

Indicar que os obxectivos do módulo presentaranse máis adiante na sesión para que se axusten ás súas necesidades. Despois da 

actividade S1 / A1, procederase á adxudicación de probas para ver se houbo cambios nos participantes de entre a primeira e a última 

sesión do módulo. 

Cabe indicar que este módulo non está destinado para ser unha mera exposición. 

 

O obxectivo non é ensinar  como no colexio os contidos do módulo (non é un mestre), pero será coa apertura os grupos de traballo ou 

talleres  aos mozos. 

É o momento de compartir experiencias, non se está alí para xulgar, que calquera experiencia é boa como exemplo. Estableceranse  

algunhas regras, incluíndo que as sesións deben realizarse no respecto polos demais (respecto de discurso, ningún xuízo sobre o punto 

de vista de cada un a pesar de que as diferenzas de punto de vista poden ser discutidas) e sempre nunha comunicación positiva. 

 

Observacións: 

É importante informar aos participantes que o módulo non está destinado a establecer  entre  o estudante / formador un  tipo de 

relación, xa que se tiveron experiencias difíciles na escola  podería afectar aos participantes e ao bo desenvolvemento das sesións. 

A escala de autoestima, a  escala das estratexias e o cuestionario de habilidades para a vida das persoas hai que realizalos  no  período 

de proba (1h15-1h30). Se o test se fai despois da sesión, algúns temas xa foron adquiridos, isto podería nesgar os resultados «antes da 

intervención» orientando as respostas dos participantes. O período de proba debe realizarse entre a primeira actividade (S1 / A1) e a 

segunda (S1 / A2). 



 

 

 

Despois de que o moderador indicará finalmente os obxectivos do módulo, «desenvolvemento de certas habilidades (comunicación, 

toma de decisións, manexo da tensión, a autoavaliación) necesidades do mercado laboral, o que aumentará a súa autoestima e 

promoverá  o seu acceso ao emprego. »O obxectivo é dar ás persoas participantes estratexias relacionadas coas súas necesidades, para 

que poidan utilizalo na súa vida cotiá. 

Obxectivos: 

-   Crear un grupo cohesionado. Desenvolvemento de habilidades de comunicación (a argumentación do punto de vista, a asertividade). 

-   Identificar en cada asistente os obstáculos para o acceso ao emprego. 

-  Identificar nas representacións dos participantes a importancia da autoestima para encontrar un traballo. 

-  Desenvolver habilidades de desenvolvemento persoal como auto-avaliación e a comunicación.Desenvolvemento da conciencia dun 

mesmo. 

Metodoloxía: 

Método de ensino: entrevista colectiva, taller(grupos de traballo). Cada sesión iniciarase cun debate. 

O propósito deste método é involucrar a toda mocidade asistente para que dea a súa percepción e opinións ao equipo formador. 

Unha vez que se conclúe o debate, o instrutor presentará brevemente os diferentes elementos teóricos. A información que se aprende 

nos cursos teóricos basearase  en exemplos concretos.Ofrécense habilidades técnicas que sirvan na práctica. 

Recursos: 
Tests (p 1-3, 4-5,6-12) 

Ferramentas da sesión primeira (p.1) 

Avaliación: 

Ser capaz de recoñecera importancia da autoestima na  procura de emprego. 

Coñeceras dificultades de acceso a emprego (autoavaliación). 

Saber presentarse  e promocionarse (comunicación e auto-avaliación). 

 



 

 

 

Semana Tema Detalles 

1ª SEMANA  

Actividade 1 

(s1/A1) 

O escudo  (15-30min): Autopresentación e 

aprender sobre iso.(comunicación oral e 

escrita) 

Materiais necesarios: 

Papel, lapis, posiblemente a cinta, encerado. 

Desenvolvemento da actividade: 

Mostrar un escudo en catro pezas da placa. Cada parte corresponde a un 

tema: 

- Actividades favoritas e de lecer 

- Calidades e Fortalezas 

- Un proxecto ou soño para realizar no futuro 

- Un acontecemento positivo no pasado (bos recordos) 

A parte baixa do escudo, resérvase para a inclusión dun lema (lema, idea 

...) significativo para o/ a participante (algo que describa ao participante). 

2 / Despois de explicar as instrucións, pídese a cada participante que 

debuxe un escudo (ou darlles unha fotocopia dun escudo). 

3 / Pídeselles que debuxen en cada unha das catro seccións segundo 

consígnaa 

Pídeselles que  rexistren o súa lema na parte baixa do escudo. 

4 / Despois de rematar, os escudos de expóñense na parede da sala e 

convídase   aos  participantes a reflexionar sobre  os  escudos. Despois 

duns minutos, reúneselles ao redor dun e que ofrezan as súas opinións e 

ideas.«Cres que iso é o que o autor quixo dicir? »(O autor non debe 

responder).  

5 / Unha vez que os participantes o comentan, convidarase á  ao autor 

para  explicar o seu escudo. 

Notas: 

Pídeselles aos participantes que debuxen en lugar de escribir porque a 



 

 

ortografía pode interferir  na actividade. Ademais, facilita a reflexión dos 

participantes cando descobren o escudo dos demais. 

O escudo pódese facer varias veces durante o módulo (dúas veces unha 

ao principio e ao final do módulo). Mostraranse cambios, evolucións ... 

1ª semana 

Actividade 2 

Facer unha valoración(30 min): 

Barreiras/dificultades para o emprego e 

vínculo entre  "autoestima /emprego " 

(Debate, bulebule de ideas) 

Materiais necesarios: 

encerado ,feltros, taboleiro. 

Desenvolvemento da actividade: 

1/ Escribir no encerado, o termo «emprego» e pedir aos participantes 

que pensen 2 minutos sobre o que isto lle suxire  «referido ao emprego». 

2/Preguntar aos participantes que suxiran palabras e que as escriban no 

encerado. Se non hai voluntarios para falar,  póñense  exemplos. 

3/ Dar tempo para pensar sobre «obstáculos /dificultades para  

conseguir un emprego.»  

4/Se ao final da actividade o termo autoestima (ou confianza en si 

mesmo...) non se menciona, suxírese aos participantes debater sobre  a 

importancia da autoestima. 

Notas: 

Esta actividade permitirá observar as ideas que os participantes teñen 

respecto da autoestima como factor que promove o acceso ao emprego. 

Servirá de transición á seguinte actividade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Módulo1: Autoavaliación 

Ficha II: Autocoñecemento:Avaliación da autoestima e potencial  de cadaquén 

 

Formador/a : Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 

Descrición: 

Indícase o propósito da sesión: «Vólvese á conexión entre a autoestima e o emprego» e « a entender  que habilidades poderían axudar 

a mellorar» Ao final desta sesión, distribúese e enche  a ferramenta « radar de habilidades» ( para ver se hai algún cambio entre o 

primeiro radar  e o da última sesión). 

 

As follas de avaliación das sesións (proporcionados por Atlante) para os beneficiarios e o formador/a ,pódense encher desde esta sesión  

ata  o final do módulo. É importante que as probas e enquisas sexan anónimas (un número (o mesmo para todo o período) ou as 

iniciais, serían suficientes). 

 

En xeral, será importante revisar con cada participante os catro aspectos distintos da sesión (a poucos minutos ao final de cada sesión 

co fin de cambiar o seu contido, se é necesario): 

 

-  Contido: materia,  aprendizaxe por descubrimento... 

-   Animación: á participación, métodos, técnicas... 

-  Relacións: o clima, o espírito de equipo, la calidade do traballo en equipo... 

-  Organización: xestión do tempo, os equipos, o espazo… 



 

 

 

Como se valora a actividade? 
 

 Grao de satisfacción,pracer,interese obtido 
 Grao de implicación,  participación, motivación dos participantes 
 Grao de organización(materiais, ferramentas, duración, explicacións...). 

 
            Cales foron os efectos da actividade? 
 

 Os participantes pensan que o contido da sesión pode permitir que cambien algo do seu comportamento? 
 Cales son os beneficios individuais e para o grupo? 
 Vai ter desvantaxes ou efectos non desexados a actividade? 

 

Obxectivos: 
 

- Desenvolver as habilidades de comunicación, habilidades de auto-avaliación e auto-conciencia 
- Promover a cooperación e o espíritu de traballo en equipo 
- Empregar o  vocabulario en torno a calidades  
- Identificar as habilidades de cada participante. 

 

Metodoloxía: 

Método de ensino: entrevista colectiva, taller ... 

Recursos: 

 Ferramentas da sesión 2(p.2  e p.3) 

Avaliación: 

- Ser quen  de identificar algunhas das súas propias cualificacións e habilidades. 

- Saber avaliar o  seu propio potencial. 

- Ser quen de identificar que é apreciado polos demais. 

- Saber como definir a autoestima e os factores que inflúen na autoestima. 

- Ser quen de escoitar aos demais  e de ser asertivos. 



 

 

- Coñecer as súas necesidades e habilidades crave para  a súa vida e a dos demais. 

- Saber tomar conciencia da súa capacidade de auto-control (sentido de control) 

 

Semana Tema Detalles 

1ª semana 

Actividade 3 

(s2/A3 

Que é a 

autoestima 

(45min) 

Comunicación 

oral 

Materiais necesarios: 
Encerado, rotuladores, lapis, fichas 
 
Desenvolvemento da actividade: 
1/Pregúntase aos participantes que significa para eles a autoestima. 
2/Pregúntase que cren que promove a autoestima. 
3/Despois de terminar a actividade, indícanse os aspectos que non foron mencionados. 
4/ Pregúntase sobre o que cren que pode incrementar a autoestima. Que imaxinen a unha persoa 
que goce dunha boa autoestima e sinálase que fai que se sentan ben con el/ela. 
Escríbense as razóns na lousa e pídese cales cren que afectan á súa autoestima. 

 
Nota: 
Esta actividade mostrará que temas deberán ser desenvolvidos neste módulo. 
 
Definición de autoestima: 
En psicoloxía, é «un termo que se refire ao xuízo ou avaliación dun individuo en relación cos seus 
propios valores.Cando unha persoa logra algo bo,séntese mellor. Pero cando as súas accións van 
máis ben en contra dos seus propios valores, reacciona « baixando a súa autoestima.» [...] 
Esta expresión distínguese da "confianza en si mesmo» que está relacionada coa primeira, pero a 
autoestima  ten que ver  máis con valores máis que con capacidades.A autoestima pode vir de 
autoavaliacións en base ás competencias persoais pero tamén referirse á posesión de características 
persoais relacionadas con valores positivos ou negativos en función da cultura.A autoestima é 
multidimensional (traballo,vida social,...). 

 

 

 



 

 

Semana Tema Detalles 

1ª semana 

Actividade 3 

(s2/A3) 

Que é a autoestima? 

(45min) 

Comunicación oral 

Que é a autoestima? 
- Apreciarse a un mesmo  
- Ter coidado de si mesmo, o respecto a outros 
- Ser consciente das capacidades e limitacións 
-  Superar as contrariedades 
- Facer fronte aos problemas e procura de 
solucións 
- Ser asertivo,  tomar decisións 
- Ser sensible aos demais, relacións positivas 
- Aceptar mellor ser observado polos outros 
- Adaptarse a novas situacións 
- Ter metas, soños, expresar formas de 
logralos. 
- Asumir a responsabilidade das propias  
accións 
- Saber que se ten dereito a un lugar na 
sociedade. 
 
Factores que inflúen na autoestima: 
- Relacións cos pais 
- Apoio Social 
- Éxitos e fracasos 
- A sensación de competencia 
- A inactividade ... 

Algunhas das características dunha 
autoestima alta: 
- Auto-confianza: a crenza no que se di 
- Capacidade para tomar decisións 
- Capacidade para resolver problemas 
- Utilización de recursos (apoio social) en 
caso de dificultade 
- Auto-coñecemento: Avaliar e valorar 
outros sen xulgar 
- Saber como traballar con outros e 
pensamento crítico 
- Capacidade de perseveranza 
- Saber como coidar a outras persoas. 
Algunhas das características de baixa 
autoestima: 
- Auto-insatisfacción:demasiada auto-crítica. 
- Pesimismo: dificultade para ver o positivo 
- Falta de confianza noutros 
- Perseverar nos  erros do pasado 
- Evitar o problema: pospoñelo 
- Medo de actuar: dificultade para actuar 
por medo ao fracaso 
- Sensibilidade crítica: permanente 

cuestionamento. 

 

 

 

 

 



 

 

Semana Tema Detalles 

1ª Semana: 

Actividade 4 

(s2/A4) 

As miñas 

cualificacións, as 

miñas habilidades 

(15 

Min): calidades, 

habilidades, logros 

(falando, auto-

exploración) 

Materiais necesarios: 

Encerado, marcadores, lapis, follas, follas de aptitudes e cualificacións. 

Desenvolvemento da actividade: 

1/ Distribuír as follas de "cualificacións  e aptitudes" . 

2/ Instrucións: Pedir  aos participantes que se dividan en grupos de 2-3 persoas e que teñan  en conta as 

palabras da lista. 

 Se é  necesario, responder as preguntas se algúns dos termos non son ben entendidos. 

 A continuación, pídeselles  que poñan un círculo ás palabras que se vinculen mellor con eles, 

interactuando coa persoa (s) do grupo se  necesita axuda. "En primeiro lugar imos colocarnos en grupos e 

prestar atención á lista de palabras e aclarar os termos que non se entendan,  se é necesario. 

3/ Preguntar polas dificultades e os sentimentos dos participantes Como elixes as palabras?"Cales son as 

túas habilidades e calidades que poderían ser útiles no mundo do traballo"? 

4/ Especifica a diferenza entre "cualificacións e habilidades "“podes ver por que se agruparon as palabras 

en dúas categorías? " 

5/ Terminar a actividade pedindo aos participantes que elixa na listaxe tres cualificacións é que lles 

gustaría desenvolver no futuro. Para comezar o debate sobre a posibilidade e o que significa desenvolver 

as súas cualificacións é posible dedicar  máis tempo. 

Notas: 

É posible escribir sobre follas de cualificacións que desexan desenvolver e lles permitan identificar os 

obxectivos que se estableceron e as estratexias para conseguilos. 

Cualificacións: 

Forma de ser, en termos que correspondan á natureza de alguén. 

Habilidades: 

Os coñecementos, as habilidades, o coñecemento e a habilidade para facer algo. 

 

 



 

 

Semana Tema Detalles 

1ª semana 

 

Actividade 

5 

 s2/A5 

En busca das nosas 

cualificacións 

(15 min): 

cualificacións, 

habilidades, éxito 

(oral) 

Materiais necesarios: 
Encerado, marcadores, lapis, follas, follas de aptitudes e calidades. 
 
Desenvolvemento da actividade: 
Esta é unha actividade que pode seguir á actividadeS2 / A4. 
Unha vez que cada persoa  pode identificar as súas cualificacións e habilidades  debe adiviñar as 
cualificacións dos participantes do outro grupo. 
Despois de pensar uns minutos, os participantes explicarán verbalmente as cualificacións que  pensa que 
descubriu nun participante que fose designado (por exemplo, a persoa diante del) e entón a persoa diralle   
ao grupo se é correcta ou non (dicir por que se está de acordo ou en desacordo). 
 
Notas: 
A seguinte actividade pode ser: 
 Preguntar acerca de: 
- Que podemos aprender acerca das cualificacións despois desta actividade? Anotar  as propostas e volver 
ao expresado ou observado durante a actividade. 
- Como recoñecer as propias cualificacións e  expresalas? Proporcionar satisfacción persoal, aumentar a 
auto-confianza e ter un punto de vista positiva dun mesmo. Ademais, recoñecer que cada persoa ten 
cualificacións que se pode confiar nel  / ela,   como inflúe  a súa vida social / acontecementos da vida. 
 
Destacar que recoñecer as súas cualificacións require: chegar a coñecerse a si mesmo un pouco, mirar en 
diferentes áreas (escola, familia, amigos...), a través dos ollos dos demais (que é un xuízo doutros)/doutros) 
cos que un ten dereito a discrepar. 
 
Posiblemente profundar en cuestións como: poden as cualificacións evolucionar co tempo? Como? Que 
pode impedir ou axudar a buscar cualificacións propias e as dos demais? Que miramos máis facilmente 
noutro ou nun mesmo, cualificacións  ou defectos? Por que? " 

 

 

 

 



 

 

Semana Temas Detalles 

1ª Semana 

 

Actividade 6 

(S2/A6) 

Radar de competencias (30-45 min). 

As habilidades necesarias no lugar de 

traballo (oral e escrito) 

Materiais necesarios: 

Encerado, marcadores, lapis, follas, cinta, ferramenta radar de competencias 

Desenvolvemento da actividade: 

1 / Distribuír o radar de competencias e pedir aos participantes que rodeen as 

competencias que corresponden máis ao seu perfil. 

2 / Ao cabo duns minutos, pida a cada participante que diga as habilidades que 

elixiu e explique aos demais  do grupo. 

Que explique  por que fixo esa elección e como se deu conta de que tiña estas 

capacidades. 

3 / Cando se acabe o tempo, pedir aos participantes que rodeen con outra cor 

as habilidades que quere desenvolver e razoar a elección. 

4 / Seguirá un debate sobre as estratexias que se poden establecer co fin de 

desenvolver con éxito por si mesmo certas capacidades. 

Notas: 

Este radar de competencias (proporcionado por Atlante) debe ser utilizado 

para darse conta da evolución entre a primeira e a última sesión. Debe 

manterse para  ver a evolución da mesma entre a primeira e a última sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Módulo 1: Autoavaliación 

Ficha III: Comunicación 

 

Formador/a :. Teléfono: 

Institución:  Enderezo electrónico: 

Horario:  

Descrición: 
O obxectivo deste terceiro período de sesións será desenvolver no participante as habilidades de comunicación, que ofrece diversas 

actividades. Que se desenvolverá a través de varios temas (escoita, o apoio  e as barreiras á comunicación, asertividade, asistencia). 

Para mellorar a participación da mocidade, é posible que o formador/a participe nas actividades propostas. Terá que lembrar a norma 

de respecto e comunicación positiva (todo o mundo pode expresar as súas opinións e ter diferentes opinións que poden ser discutidas 

pero sempre dunha maneira positiva). 

É importante tamén para felicitar aos mozos sobre o seu progreso e participación. 

 
Nota: 

Antes da sesión, o formador/a informa aos participantes sobre as súas aptitudes e cualificacións (identificadas na sesión 2). 

Isto iniciará a sesión cunha presentación verbal de cada mozo/a. 

Obxectivos: 

• Definir o apio e as barreiras da comunicación 

• Desenvolver habilidades de comunicación 

• Desenvolver a asertividade 

• Desenvolver a capacidade de argumentación e de escoita. 

 

 

 



 

 

Metodoloxía: 

Método de ensino: entrevista colectiva, talleres, xogos de rol. 

Recursos: 

 Ferramentas sesión 3 (p.4). 

Avaliación: 

Poder analizar unha mensaxe (contido e forma) e os seus efectos 

Saber como definir as  facilidades e as barreiras da comunicación 

Saber como facer  valer as propias ideas 

Aprender a respectar aos outros. 

Ter a capacidade de auto-presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana Tema Detalles 

2ª Semana 

Actividade 7 

Como podo presentarme (1h) 

Asertividade e escoitar 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores. 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Comeza enumerando as estratexias de presentación identificadas polos 
participantes. 
2/ Unha vez que se identificaron estratexias no encerado, comeza a práctica. 
3/ Pídese a   a cada participante que se autopresenten  verbalmente en fronte do 
grupo como nunha situación dunha entrevista (para 3 min.). 
4/ Despois da presentación, felicitar aos participantes pola  súa participación e debater 
os puntos positivos co grupo e puntos que deben mellorarse  de cada presentación 
(contido e forma). 
5/ Ao final, despois dunha síntese das principais dificultades, o grupo identifica 
estratexias para evitar estes obstáculos. 
Notas: 
Este radar de competencias (proporcionado por Atlante) debe ser usado para notar a 
evolución entre el primeiro e  o último período de sesións. Debe facerse un 
seguimento da evolución entre o primeiro e o último período de sesións. 

 

2ª semana 

Actividade 8 

O conflito (45 min) 

Asertividade e escoita 

(conversación, exercicio de 

simulación, rol playing) 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Pídese a   aos participantes que formen grupos de 3-4 persoas. Cada grupo recibe 
unha situación: "Vostedes son catro amigos. Quen decide ir ao cinema" e distribuír as 
seguintes funcións. 
- "A": se queres ver a película "XY" e non outra (valore a súa idea). 
- "B": Vostede non está de acordo para ir ver esta película "XY". Vostede defenderá a 
súa idea berrando, ameazante e insultante. 
- "C": El realmente non quere ir ver  esta película, pero non di nada," Oh, para min, 
está ben, se che apetece" 
- "D": non quere nin ir ver a película, pero foi menos agresivo, "Ok  imos, pero se non 
che  gusta non chores” é a última opción. 
- Os outros grupos observan o comportamento dos actores. 



 

 

2/ Invitar a grupos para reproducir a escena durante 3-4 minutos. 
3/ Despois da actividade,  pídese a cada persoa que exprese o que sente 
A. desempeñaron o seu papel, 
B. na actitude doutros 
4/ Retirar os tipos de actitudes: a obstinada ("A") agresiva ("B"), Pasiva ("C"), 
manipuladora ("D").. 
5/ Cambiar a clave do comportamento "non agresivo de autoafirmación" Con firmeza 
pero con calma  exprésanse as propias ideas respectando as dos demais, sinalando o 
positivo, presentando argumentos, mostrando os beneficios que todos podemos sacar  
na procura dun compromiso ... 
6/ Reproducir escenas, convidando a todos a probar un comportamento asertivo. 
Ao final, sinálase unha síntese das principais dificultades para definir as estratexias co 
grupo para evitar estes obstáculos.. 
Nota: 
Algunhas técnicas de asertividade  positiva: 
- Pedir que é o que queremos dunha forma segura, aberta e directa 
- Tentar estar satisfeitos como para satisfacer ao seu interlocutor 
- Ser agradecidos, pero non a expensas dos seus propios desexos e dereitos 
- Actuar positivamente cara aos demais, por exemplo, complementándoos 
- Dicirlle á xente cando teñen mal comportamento, pero non agresivo 
-Expresar os sentimentos. 
Variacións: 
Hai moitas situacións que explorar: a elección dun espectáculo de televisión ... 
Primeiro, é mellor elixir un punto neutro ou situacións imaxinarias, e logo situacións da 
vida diaria, a miúdo as  máis delicadas (conflito no seo da familia, cun xefe ...) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Semana Temas Detalles 

2ª semana 

Actividade 9 

Apoio e barreiras de comunicación (15 min): 

estratexias de comunicación (expresión oral) 

 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores. 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Empezar por identificar as barreiras á comunicación cos 
participantes (incomprensión, dificultades de administración de la 
ira, o medo para falar en público ...) 
2/ Unha vez as barreiras identificadas no encerado,  búscanse 
estratexias para mellorar a comunicación cos participantes (coa 
axuda do contido da sesión ou das experiencias persoais: 
identificar, facer reformulacións, esperar ata que a persoa 
acougue antes de contestar, pensar antes de falar). 
3/ Preguntar aos participantes se senten capaces de poñer en 
práctica as estratexias sinaladas polo grupo na vida cotiá. 
4/ Felicitar aos participantes polo seu discurso. Debater co grupo 
todo o aprendido na sesión. 
Notas: 
Este exercicio permitirá a todos ver con que estratexias atópense 
máis cómodos para implementalas. 
 Valorar se é preciso pedir axuda a un especialista para ter o seu 
punto de vista sobre a situación (utilízase para guiar posibles 
solucións nas que non se pensou). 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo 1: Autoavaliación 

Ficha IV: Resolución de conflitos 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 
Descrición: 

Na continuación das actividades propostas na Sesión 3, esta sesión centrarase na solución de problemas. 

O obxectivo será definir, en colaboración cos participantes, algunhas estratexias que lles axudarán a lidar cos seus problemas. 

Estas estratexias permitiralles finalmente adaptar as súas decisións á situación. A elección foi feita para utilizar "naturais" (escola, 

actividades de lecer, etc.) para desenvolver e fortalecer as habilidades da vida para axudar a facilitar a transferencia de coñecementos a 

situacións da vida cotiá. 

 

Obxectivos: 

• Desenvolver as habilidades para a vida referidas a solución de conflitos, comunicación e cooperación 

• Desenvolver a petición de asistencia (procura de apoio social) 

• A prender a afrontar unha situación de conflito relacional mediante o diálogo construtivo 

• Practicar a técnica de resolución de problemas. 

 

Metodoloxía: 

Método de ensino: entrevista colectiva, taller, práctica. 

 

Avaliación: 

• Saber identificar unha situación problemática e buscar solucións para resolvela da mellor maneira (sós ou en grupo) 

• Saber identificar as consecuencias dunha decisión 

• Comprensión da propia actitude ante o conflito 

• Coñecer e aplicar polo menos unha técnica de resolución de conflitos. 



 

 

 

 

Semana Temas Detalles 

2ª Semana 

Actividade 

10 

Enfrontarse ao problema (15 min): Resolución de 

conflitos.(discurso, bulebule de ideas). 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Escribir a palabra "problema" no encerado. Pedir  aos participantes 
que individualmente reflexionen sobre como van resolver os problemas. 
A maior parte das veces, como  atopan a solución a un problema?. 
2/ Pedir aos participantes que compartan as estratexias que utilizan para 
facer fronte a un problema. 
3/ Discutir as vantaxes e desvantaxes destas estratexias. 
4/ Identificar as estratexias máis eficaces para enfrontar un problema. 
5/ Resumir no encerado. 
 
Notas: 
Isto tamén permitirá aos mozos para darse conta de que outras persoas 
puideran ter os mesmos problemas e que, se é necesario, é importante 
pedir a persoas de confianza que lles axuden a resolver o problema 
(desenvolvemento de apoio social). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana Temas Detalles 

2ª Semana 

Actividade 

11 

Cal é o problema? (45 min) 

Xestión do conflito (expresión 

oral, rol playing, exercicio de 

simulación) 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Presentar a seguinte situación aos participantes: "Durante  varios meses, cando o 
xerente chega a súa oficina, pídeche que lle fagas un café. A primeira vez fixéchelo de bo 
grado. Pero logo  converteuse nun hábito e crees que xa basta. Os teus compañeiros 
búrlanse de ti. Dinche que es un “servo”. Ademais, durante algún tempo, outros, coma o 
secretario, tamén che piden un café. 
En resumo estás farto da situación. Ao final, que debes facer con respecto a esta situación 
sen que o teu xefe te despida? " 
2/ Pídese aos participantes que reflexionen sobre como se podería solucionar este 
problema. 
3/ Faise unha lista das posibles solucións. 
4/ Entre as soluciones propostas, favorécese a quen estea pensando nun diálogo entre o 
empregado e o empresario. 
5/ Identificar a solución máis interesante e poñela en práctica. 
6/ Propoñer os pasos dos DEEC (véxase abaixo). 
7/ Pedir aos participantes que interpreten a escena utilizando o modelo DEEC para ver se 
entenderon e se alguén non comprende, pedir a alguén que o explique novamente. 
Notas: 
DEEC é unha técnica para resolver situacións difíciles. 
Estas primeiras corresponden a catro pasos: 
1. Describir 
2. Expresar 
3. Especificar 
4. Consecuencias: para demostrar os efectos positivos, os beneficios para todos. 
 Permitir ver cada un destes pasos a través do exemplo. 
1. Describir: 
O empregado quedará co director Sr Robert e con calma explícalle os feitos (non os seus 
sentimentos):prepáralle  cada mañá e servirlle o café, durante varios meses. Outras 
persoas están a comezar a pedirlle o café e os colegas rinse del. Se estes feitos son certos, 
Sr. Robert os recoñece; de modo que existe un terreo común, un campo de acordo. 



 

 

2. Expresar: 
Unha vez declarados obxectivamente os feitos, o empregado deberá expresar as súas 
emocións: Síntome como o "servo", non me  gusta que se burlen de min , é humillante 
para min,se ti pensas que isto é normal, de cando en vez non me molesta, pero sempre ... 
3. Especificar: 
Despois de oír ao empregado, é posible que o director admita que el ten que deixar este 
hábito. Pero pode pensar que esaxera. En ambos os casos, é bo que esta persoa busque 
solucións (finalmente fálao na familia ou con amigos ou colegas para acougar os 
sentimentos de burla): Podo facelo  nun momento de présa, pero pode facelo vostede, 
crear unha ponte entre os colegas ... 
4. Consecuencias: 
Para convencer ao director, debe motivarse e así demostrar os efectos positivos que estas 
solucións poden traer: 
Vostede terá máis contacto con outros colegas ... 
Un dos efectos máis interesantes de DEEC é crear un distanciamento en relación a un 
problema, e suxiren una reflexión conxunta. Este último punto resulta moi importante 
para os mozos. 
Variación: Este exercicio pode realizarse cunha situación cotiá xa experimentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana Temas Detalles 

2ª Semana 

Actividade 

12 

Quen quere, pode e 

viceversa (45 min): 

resolver conflitos (oral) 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Dividir aos participantes en grupos de 3-4. 
2/ Pedirlles o primeiro caso (ver lista abaixo). 
3/ Dar as seguintes instrucións: "Imaxinen accións concretas que poderían ser executadas polo 
individuo interesado en mellorara situación". Anímeos a facer un máximo de propostas. É 
importante que estas propostas sexan prácticas, operativas e positivas. O obxectivo é propoñer 
accións específicas que poden ser implementadas (p. ex. Unha persoa quere deixar de fumar, 
pero non pode facelo. As solucións poderían ser: deportes, consultar a un médico, usar os 
parches...). 
4 Despois duns minutos reúna ao grupo coas propostas. 
5/ Facer unha proposta xuntos: quitar excesivamente propostas xerais ou demasiado realistas 
distinguir os actos positivos daqueles que non o son. Identificar as accións máis eficaces. 
6/ Consensuar 2-3 accións prioritarias. 
7/ A continuación, pasar a outra situación e proceder de forma idéntica. 
Lista de casos propostos: 
1. Cando sei que teño que falar diante de varias persoas, ténsome moito 
2. Cando me atopo cun problema de supervivencia, a miúdo pospóñoo 
3. Cando debo chamar a alguén non sei que preguntar cando a persoa contesta, non sei que dicir 
e non podo atopar palabras 
4. Teño unha cita importante, o meu espertador non soou e hai unha estación de metro que non 
funciona, non sei que facer 
5. Teño papeis importantes para cubrir, pero non entendo o que se me pide. 
Nota: 
Pódese considerar preguntar se existen no grupo que queira explorar un problema novo. Isto 
faise a miúdo de forma espontánea. Con todo,  hai que ter coidado de non abordar cuestións 
complexas ou persoais.Mellor preguntar ás persoas interesadas que formulen brevemente o 
problema, a fin de ter unha visión global. 

 

 



 

 

Módulo 1: Autoavaliación 
Ficha V: Os  recursos  existentes 
 

Formador/a : Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 

Descrición: 

O propósito desta sesión é identificar problemas materiais dos participantes: a saúde, a vivenda, dificultade para entender e encher os 

formularios administrativos, falta de financiamento... 

O requisito previo para esta sesión  é que sexa animada por un "profesional de orientación "será  coñecedor de diferentes estruturas e 

recursos e dispositivos que poden apoiar aos mozos no seu enfoque. 

 

Obxectivos: 

• Identificar os problemas materiais 

• Aprender acerca dos recursos (estruturas) a disposición dos mozos 

• Desenvolver habilidades interpersoais para utilizar os recursos dispoñibles (axuda). 

 

Metodoloxía 

Método de ensino: entrevista colectiva, taller. 

 

Avaliación: 

• Coñecer os recursos dispoñibles para atopar axuda 

          • Usar os recursos dispoñibles. 

 

 

 



 

 

 

 

Semana Tema Detalles 

2ª semana 

Actividade 

13 

Sitios de dispositivos e recursos 

(2h): materiais (exposición oral) 

 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ En primeiro lugar, identificar posibles obstáculos materiais para acceder ao 
emprego: a saúde, a vivenda, as finanzas (permiso de conducir, formación...). 
2/ Informarse sobre os recursos dispoñibles na localidade, relacionados coas 
necesidades expresadas polos mozos. 
 
Nota: 
Pode ser positivo para os mozos preguntarlles se xa coñecen os dispositivos que 
lles permitisen afrontar o problema. 
Isto permite o intercambio de experiencias e coñecementos, o cal pode aumentar 
o seu sentido de competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Módulo 1: Autoavaliación 
Ficha VI: Toma de decisións e  resolución de conflitos 

 

Formador/a :. Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 

Descrición: 

O obxectivo desta sesión é axudar aos participantes para entender algúns dos mecanismos utilizados na toma de decisións. Porque ás 

veces hai interferencias na toma de decisións das que a xente non se dá conta. En primeiro lugar,  definirase o termo "decisión". 

Logo,poden ser identificadas as posibles dificultades na toma de decisións a través da experiencia dos participantes e, finalmente, as 

estratexias que poden axudar a tomar unha decisión. 

Parece particularmente importante discutir quince minutos despois de reunirse, que entenden os participantes xa que o contido da 

última actividade pode ser difícil de entender. Por último, debemos falar con eles para ver que beneficios poden obter deste período de 

sesións, e se existen necesidades de algunhas melloras. 

 

Obxectivos: 

• Desenvolver habilidades de toma de decisións na vida 

• Desenvolver habilidades de comunicación na vida 

• Desenvolver habilidades de colaboración. 

 

Metodoloxía: 

Método de ensino: entrevista colectiva, taller. 

 

 

 



 

 

Avaliación: 

• Ser capaz de definir a toma de decisións 

• Saber identificar a maneira de tomar decisións 

• Coñecer as etapas no proceso de toma de decisións 

• Identificación das barreiras para a toma de decisións. 

 

Semana Temas Detalles 

2ª Semana 

Actividade 

14 

Que decisión 

tomar? (15 min) 

(exposición oral, 

bulebule de ideas) 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Escribir as palabras "decisión" no encerado. Pedir aos participantes que reflexionen sobre o que 
significa toma de decisións. 
2/ Escribir no encerado as palabras propostas polos participantes. 
Nota: 
Este pequeno exercicio axuda a asegurarse de que todos os participantes teñen a mesma 
representación do que podería ser a decisión. 
Facer por ter unha base de traballo para a continuación do taller. 
Definición de decisión: 
"A toma de decisións é un complexo proceso cognitivo (do cerebro) destinado á selección dun tipo 
de acción entre as alternativas. En cada proceso de toma de decisións prodúcese unha elección 
definitiva. O resultado pode ser unha acción, una idea  ou  elección. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semana Tema Detalles 

2ª Semana 

Actividade 

15 

Como tomar unha 

decisión? (30 min): 

Tomar decisións  

(exposición oral, 

bulebule de ideas) 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Pedir aos participantes que reflexionen sobre como se toman as decisións. 
2/ Escribir no encerado as palabras propostas polos participantes  
3/ Ver cos participantes se saben cales son os pasos da toma de decisións (en pequenos grupos). 
As etapas do proceso de toma de decisións: 
• Identificar a decisión para tomar 
• Identificar posibles opcións 
• Identificar as vantaxes e desvantaxes de cada opción 
• Identificar prioridades na súa elección (criterios inevitables) 
• Clasificar alternativas (opción posible) e facer unha elección. 
Nota: 
Se é máis ou menos fácil saber cando se teñen que tomar decisións, é máis difícil entender como 
facelo. Isto permite continuar coas actividades cara á identificación de estratexias de adopción de 
decisións. 
Ao final do bulebule de ideas, poden ser identificados no encerado as diferentes etapas do 
proceso de toma de decisións. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semana Tema Detalles 

2ª Semana 

Actividade 

16 

Boas e malas decisións 

(15 min): 

 As dificultades na 

toma de decisións 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ pregúntase aos participantes (Grupo 3-4) para que examinen as dificultades é que poidan 
estar implícitas na toma de decisións. 
2/ Escribir as palabras propostos polos participantes no encerado. 
 
Nota: 
Ao final do exercicio, os participantes identificarían as principais dificultades da toma de 
decisións. O seguinte paso será ver que estratexias poden utilizarse para facilitar a decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana Tema Detalles 

2ª Semana 

Actividade 

17 

Experiencias e estratexias 
para 
la toma de decisións (45 
min - 1h):As dificultades 
na toma de decisións 
(Exposición oral, traballo 

en grupo) 

 
Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores. 
Desenvolvemento da actividade: 
1/Pedir aos participantes (Grupo 3-4) que consideren a proposta de situacións: 
• "Sr. Boris ten unha cita importante, isto cáusalle tensión. Chegou á porta, sentiuse tan 
malo,  finalmente regresou á casa e chama máis tarde dicindo que estaba enfermo. "Que 
pensa da decisión do Sr. Boris? Por que? 
 
2/ Despois de dar tempo aos participantes para reflexionar sobre a situación, dar a palabra e 
escríbese a proposta no encerado. 
 
3/ Pídese aos participantes que pensen noutra situación: 
• "Sr. Boris ten unha cita importante, isto cáusalle tensión. Chegou á porta,  sentiuse tan mal 
que decidiu tomar uns minutos para acougarse antes de chamar á porta. " quepensa vostede 
da decisión do Sr. Boris ? Por que? 
 
4/ Agora que as respostas das dúas situacións están escritas no encerado, pedir aos 
participantes que tenten explicar as diferenzas entre  as dúas estratexias do Sr. Boris'. 
Explicación: 
En resposta á tensión, o Sr. Boris comportouse en dúas formas diferentes. Na primeira 
situación, a tensión  influíu na súa decisión cara á "fuga", mentras que na segunda situación, 
o Sr. Boris reacciona de maneira diferente á tensión, "arranxou". 
As eleccións do Sr. Boris están asociadas co uso de diferentes formas de afrontamento: Isto 
chámanse estratexias. Estas son as estratexias de adaptación á tensión. "Son todos os 
esforzos de alguén para manexar situacións que se identifican como superiores aos 
recursos”. 
 
Hai varios tipos, como demostramos co Sr. Boris: 
• Na primeira situación, o Sr. Boris utiliza unha "estratexia de afrontamento centrado na 
emoción" para soportar a tensión. El evitou a situación. 
• Na segunda situación, o Sr. Boris utiliza unha "estratexia de afrontamento centradas no 



 

 

problema: el enfrontouse”. 
A primeira estratexia do SR Boris foi evitar o problema, non significa sempre unha forma 
negativa. Hai unha chea de respostas nesta categoría: participar en diversas actividades de 
distracción (exercicio, lectura, TV ...), expresar as emocións son boas estratexias para loitar 
contra a tensión. 
Cando a estratexia  crea  evitación, minimización ou negación do problema (gravidade 
moderada ou se pretende que o problema non existe) pode ser problemático. Esta estratexia 
pode ser utilizada, pero non en todas as situacións, en primeiro lugar, debemos tratar de 
pensar acerca das posibles consecuencias do seu uso. Debemos adaptar a estratexia 
adecuada ao problema. 
 
5/ Agora,procurar que os participantes pensen en grupo  sobre a toma de decisións e 
situacións persoais e que tenten identificar qué estratexia usaron e cales foron as 
consecuencias. Permítelles a identificación das súas estratexias na toma de decisións e 
permitiralles cambiar se  ven que non foi adaptada á situación. 
Nota: 
A través desta actividade, os participantes serán  máis conscientes de como se toman as 
decisións. Por último, axudaralles a coñecer que estratexias pódense utilizar para tomar unha 
decisión, non é fácil, pero cales son as estratexias máis apropiadas para determinadas 
decisións? 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Módulo 1: Autoavaliación 
Ficha VII: Xestión da tensión 
 

Formador/a :. Teléfono: 

Institución: Enderezo  electrónico: 

Horario:  

 

Descrición: 

O contido desta sesión responde á  seguinte declaración "para afrontar a tensión débense identificar as causas e efectos e aprender a 

controlar o seu nivel. Podemos entón suxerir reducir as fontes de tensións, por exemplo, cambiando a nosa contorna física e o noso 

estilo de vida. 

Tamén podemos aprender a relaxarnos de modo que as consecuencias da inevitable tensión non cheguen a ser problema de saúde 

"(OMS, 1993). O obxectivo será que os participantes identifiquen mellor as situacións que causen tensión para eles e darlles as técnicas 

para manexar a tensión nunha situación de traballo, ou na vida cotiá. 

 
Nota: 
 
Ao final de este  período de sesións, pídese aos participantes a nota da sesión 8, os acontecementos positivos e negativos que ocorreron 

ese día. O obxectivo será practicar como detectar eventos positivos, para a discusión no taller, durante e despois do período de sesións. 

Este será o obxectivo da sesión 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Obxectivos: 
 
• Desenvolver habilidades de manexo da tensión 
• Desenvolver habilidades de comunicación 
• Desenvolver habilidades interpersoais (colaboración) 
• Adquirir máis coñecementos sobre a tensión (definición, causas, consecuencias, estratexias de xestión ...). 
 
Metodoloxía: 
 
Método de ensino: entrevista colectiva, taller. 
 
Avaliación: 
 
• Saber como definir condicións de tensións (tensións e angustia)  e causantes de tensión 
• Ser capaz de identificar algúns dos síntomas da tensión 
• Saber regular a tensión a través de técnicas 
• Coñecer algunhas das causas e consecuencias da tensión 
• Saber como xestionar a tensión. 

 

Semana Tema Detalles 

3ª Semana 

Actividade 

18 

Cuestionario de tensión 

(30 min) 

Exposición oral, 

cuestionario 

Desenvolvemento da actividade: 
1/ Pedir aos participantes que respondan ás seguintes preguntas: (respostas correctas en 
azul). 
• Que é a tensión? 
Depresión vinculada ás presións e limitacións do medio ambiente 
Un medo relacionado coas presións e limitacións do medio ambiente 
Unha tensión nerviosa das presións e limitacións do medio ambiente 
• Que hormona causa a reacción do corpo en momentos de tensións? 
-Adrenalina. 
-A bile 
-Insulina 
• A que chamamos "Síndrome do queimado"? 



 

 

Un estado de esgotamento relacionados cunha actividade que non trae o esperado 
recoñecemento 
Graves queimaduras de terceiro grao 
Queimar todas as súas reservas de enerxía 
• Quen inventou a palabra "tensión"? 
Un biólogo 
Un médico 
Un analista 
• Mellor comunicación contribúe a reducir a tensión. 
Os medicamentos son moito máis útiles 
É inútil perder tempo con ela.  
A comunicación pode mesmo evitar algunha tensión 
• Tensión impide a creatividade. 
Ben equilibrado tensión mobiliza todos os nosos recursos 
Obviamente desde o nerviosismo pérdese   a claridade 
Non ten nada que facer, é creativa onde non o é. 
• Cal é a dose de café diarias máis aló da cal un pode sentir: palpitacións, nerviosismo, 
irritabilidade, Impaciencia...? 
2 cuncas (100 mg) 
6 cuncas (600 mg) 
12 cuncas (1200 mg) 
• Podemos evitar a tensión? 
Si, só para acougarse (podemos reducir, pero non previr) 
Non, a tensión é parte da vida 
Si, só con falar. 
• Somos todos iguais en termos de tensións? 
Si, a tensión é o mesmo para todos 
Cada quen actúa en función da súa resistencia 
Non, o forte  sostense mellor que o débil 
• Que é un sedante? 
Un medicamento para tratar a depresión 
Unha pastilla para durmir 
Un medicamento que relaxa e reduce a ansiedade 
 



 

 

• Na maioría dos casos, por que deberiamos evitar sedantes? 
Provocan dependencia e adicción 
Non son revocables 
Os antidepresivos son máis eficaces 
• A tensión é unha enfermidade? 
Si, afortunadamente con bos sedantes, trátase facilmente 
Si, é a "enfermidade do século” 

Non, pero se aumenta, pode causar enfermidades máis ou menos graves 

• Desde cando estamos a falar de tensión? 
Desde a última guerra 
Desde o século pasado coa era industrial 
Os últimos anos debido á aceleración da tecnoloxía 
• Que parte do corpo recibe por primeira vez a mensaxe de tensión? 
O cerebro 
O corazón 
Os órganos respiratorios 
• Todos os adultos teñen a  necesidade de durmir? 
Si, todo o mundo necesita de 7 a 8 horas de sono 
Non, a cantidade de soño necesaria varía de persoa a persoa. 
Si, un adulto necesita máis de 8 horas de sono 
• É aconsellable facer deporte cando se está tenso? 
Non, é mellor relaxarse 
Si, se che  gusta o deporte, axuda a aliviar a tensión excesiva 
Si, o deporte fai que o individuo sexa máis competitiva e, por tanto, máis eficaz 
• Demasiado tensión desencadea enfermidades 
Non, só provoca nerviosismo 
Non, a tensión é "mellor", mantente  arriba 
Si, a tensión excesiva pode estar implicado no desenvolvemento de enfermidades 
• Como se envía a mensaxe de tensión no corpo? 
Pola pel 
Polas hormonas no sangue 
Por nervios 
• Existe un medicamento contra a tensión? 
Si, hai excelentes sedantes que eliminan a tensión 



 

 

Non, e mesmo se existise, a redución da tensión faría a vida moi aburrida 
Non, ninguén pode facer nada, estamos obrigados a sufrir (isto  non é unha alarma porque en 
caso de perigo, permite la supervivencia) 
•  As pílulas para durmir  melloran a calidade do soño? 
Si, porque permiten durmirse máis facilmente 
Non, porque proporcionan un soño artificial 
Si, porque podemos durmir máis 
 
2 Escribe as respostas ás preguntas e explicalas se é necesario. 
 
Nota: 
Ao final do exercicio, os participantes identificarían algunhas das causas e consecuencias da 
tensión. 
Isto poderíalles permitir identificar mellor e axudar a saber como poden reducir a tensión de 

maneira efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Semana Tema Detalles 

3ª Semana 

Actividade 

19 

Que causa a tensión? (15 

min) 

As causas da tensión. 

Factores da tensión 

(Exposición oral, bulebule 

de ideas) 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Pedir aos participantes que reflexionen sobre as cousas que causan tensión na súa vida 
diaria e pídalles que escriban nunha folla de papel. 
2/ Unha vez que o traballo está terminado, pedir aos participantes que formen grupos de 
dous (ou tres) e ver se teñen puntos en común ou diferentes causantes de tensión. 
3/ Escribir a palabra no encerado e as propostas dos participantes. 
 
 
Nota: 
Non dubide en engadir información se é necesario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana Tema Detalles 

3ª Semana 

Actividade 

20 

Como recoñecer a tensión? (15 min) 

Síntomas da tensión 

(Exposición oral, bulebule de ideas) 

Nota: Engadir información adicional se é 

necesario. 15 min 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Pedir aos participantes, que digan que  lles permite saber que están 
tensos? 
2/ Escribir as propostas dos participantes no encerado. 
3/Preguntar aos participantes se estes síntomas non se poden poñer en 
diferentes categorías. 
Síntomas físicos: 
- El cansazo 
- Dificultades respiratorias 
- Dor de cabeza 
- Perda do apetito 
- Dificultades para durmir 
- Dor de estómago 
- As tensións musculares ... 
Os síntomas de comportamento: 
-Dificultade para ver o positivo 
- As visións negativas do futuro 
- Evitación de determinadas situacións 
- O consumo de tabaco, alcol, ... 
- Falta de organización 
- As difíciles relacións con outros illamento 
- O absentismo ... 
Os síntomas emocionais e mentais: 
- Perda da autoestima 
- Dificultades para permanecer no seu lugar 
- Dificultades para tomar decisións 
- Irritabilidade 
- Ansiedade e preocupación 
- Dificultade para concentrarse 
- Tristeza. 



 

 

 

 

Semana Temas Detalles 

3ª Semana 

Actividade 

21 

Os diferentes tipos de 
tensión (15 minutos): 
distinción 
Entre o ben e o mal 
(Falando de tensión, 

bulebule de ideas) 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Preguntar aos participantes se pensan que hai diferentes tipos de tensións e como 
poden ser definidos? 
2/ Pedir aos participantes que pensen se a tensión da súa vida diaria, é positiva ou negativa 
e escribir sobre a mesma folla como a actividade anterior. 
3/ Cando terminen o traballo, pedir aos participantes que se dividan en grupos de dous (ou 
tres) e ver se a súa tensión é diferente ao do seu compañeiro de equipo. 
4/ Falar e escribir no encerado as propostas dos participantes nunha táboa. Nun lado  
a tensión positiva e no outro lado a tensión negativa. 
Notas: 
Boa tensión (tensión positiva): 
É unha tensión adaptativa. Pode adaptarse a unha situación parra axusta, sen 
consecuencias negativas parala persoa. 
Mala tensión (aflición) tensión: 
Adáptase á situación da maneira equivocada xa que utiliza os recursos da persoa e pode ter 
efectos negativos para a persoa. Tamén podemos distinguir entre a tensión crónica e a 
tensión aguda. 
Poden ser discutidos cos participantes. 
Tensión aguda: 
Os síntomas provocados por esta tensión son fortes, que afectan temporalmente a vida da 
persoa. Pero a tensión é  temporal e non continúa ao longo do tempo. 
A tensión crónica: 
Os síntomas causados son as mesmas que para a tensión aguda, pero  persisten ao longo 
do tempo e é case constantes. Está ligado á persistencia dunha situación problemática. 

 

 



 

 

 

Semana Tema Detalles 

3ª Semana 

Actividade 

22 

Estratexias para a 
diminución da tensión( 
15 min.): xestión da 
tensión 
(Falando de xestión,  
bulebule de ideas) 

 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Pedir aos participantes que escriban nun papel, as técnicas que utilizan para manexar a súa 
tensión, se funciona ou non funciona. Segundo eles, como aprenderon? 
2/ Pedir agruparse en grupos de dous e ver se as súas técnicas son idénticas ou diferentes. 
3/ Pedir  a cada grupo que pense se esta técnica é positiva ou negativa para eles. 
4/ Gardar unha táboa cos técnicas positivas e negativas. 
Notas: 
Unha técnica é positiva se non crea consecuencias negativas para a persoa ou a súa contorna. 
Unha técnica é negativa se xera consecuencias negativas para a persoa ou a súa contorna. 

Técnicas negativas: 
 
- Pospoñela 
- Minimizar a situación 
- Racionalizar 
- O consumo de tabaco, alcol, alimentos ... 
- Denegación da situación 
- Evitación 
- Repetición (rumiar) 

 

Técnicas positivas: 
 
- Poñer as cousas en perspectiva 
- Xogar deportes 
- Algo que che gusta 
- Organizar tarefas por paso 
- Buscar apoio social 
- Preparar a situación 
- Imaxine a situación positivamente 
- Relax 
- Dicir ou escribir 
- Tome un descanso 

Para coñecer estas estratexias temos múltiples medios: educación, a familia, o grupo de pares 
(amigos), formación, técnica do ensaio-erro. 

 

 

 



 

 

 

Semana Tema Detalles 

3ª Semana 

Actividade 

23 

Estiramentos (15 

min): xestión da 

tensión 

Técnica de xestión da 

tensión 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Explicar que coa tensión os músculos están tensos e é posible reducir os efectos da tensión co 
estiramento. 
2/ Pedir aos participantes que se levanten e fagan espazo ao seu redor. Indicar que cada 
estiramento debe levar uns10-15 segundos antes de volver á posición inicial: 
- Pé no bico dos pés, elevando os seus brazos para tratar de tocar o teito 
- Dobrado para tratar de tocar os dedos dos pés (non se tira demasiado forte ) 
- Inclinar o corpo a dereita e esquerda, estirando o brazo 
- Volver cara á dereita e virando os ombreiros 
- Facer círculos cara a adiante e cara atrás coa cabeza á dereita e á esquerda 
3/ Pedir  aos participantes falar da  sensación de que se están máis relaxados e poden usar esta 

técnica. 

3ª Semana 

Actividade 

24 

Respiración profunda 

(15 min): xestión da 

tensión 

Técnicas de xestión 

da tensión 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ O propósito desta actividade é coñecer unha sinxela técnica de regulación da tensión para ser 
utilizado sen que ninguén se decate diso. Esta é a técnica de respiración profunda, é a respiración 
lenta que baixa o nivel de tensión cando é necesario. Coa tensión a respiración acelérase, e 
respirar máis lentamente axuda a acougarse. 
2/ É desexable un tempo de relaxación, calma, un mínimo de comodidade, un ambiente tranquilo, 
Recoméndase antes convidar os participantes a pechar os ollos. 
3/ Cando se decida, o exercicio pode comezar: Pídese aos participantes que inspiren  
profundamente contando ata 5 e logo expiren amodo contando ata  5. Repite a secuencia varias 
veces antes de permitirlles facer sós. "inspirar1..2…3..4…5…expirar 1…2…3….4…5 
4 / Pregúntase aos participantes que expliquen "como ocorreu se están máis relaxados que ao 
principio. Se tiveron dificultades no exercicio, por que? senten capaces de repetir o exercicio se 
están tensos e  queren facelo?. 

 



 

 

 

 
Módulo 1: Autoavaliación 
Ficha VIII: Técnicas de xestión  da tensión, o recoñecemento e o movemento (acción) 
 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 
 
Descrición: 

Esta sesión practícanse outras técnicas de manexo da tensión, para que os participantes teñan a opción de utilizar a técnica que lle 

resulte a máis adecuada. Alí valorarase a participación en actividades agradables, como os deportes ou as artes (creatividade). Por 

último, comentarase no interese de cubrir o seu cuestionario para observar os puntos positivos dos seus días previos a este período de 

sesións. 

Ao final da sesión, indícase aos participante un exercicio para facer na sesión 9: "preparar unha presentación positiva de si mesmos" (5 

minutos) usando os diversos talleres ofrecidos polo módulo. 

 Pensar en: o ton, a postura, a forma de falar sobre o seu proxecto, como mellorar a súa experiencia (profesional e fora do traballo) 

axudará á comunicación e as actividades de xestión de tensión para pedir o seu discurso... coma se a persoa estivera a pasar por unha 

entrevista de traballo e a persoa de enfronte lle pedise: "Fáleme de vostede ...". Calquera axuda é benvida (familiares, os seus amigos, 

os seus colegas de formación...). 

 

Obxectivos: 

• Desenvolver as habilidades de vida de auto avaliación e auto-coñecemento 

• Desenvolver habilidades de comunicación 

• Desenvolver as habilidades para a vida para o manexo da tensión 

•Promover a detección de acontecementos positivos na vida cotiá 

• Promover a autoestima intrínseca dos participantes  

• Promover  actividades para controlar a tensión 

• Promover o benestar e a autoestima. 



 

 

 

 

 

Metodoloxía: 
 
Método de ensino: entrevista colectiva, taller. 

 
Recursos: 
 Ferramenta da sesión 8 . 

Avaliación: 
• Saber regular a tensión a través dunha técnica ou unha actividade agradable 
• Saber como identificar as actividades que lles permitan lidar coa tensión 
• Saber identificar as actividades que xeran movemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Semana Tema Detalles 

4ª Semana 
Actividade 
25 

O benestar interior (30 min). Xestión 
da tensión. 
Técnica de xestión da tensión 
(relaxación) 

Desenvolvemento da actividade: 
 
1/ Especificar o comezo desta sesión é coñecer outras técnicas de relaxación para 
afrontar a tensión. Recoméndase calma e ambiente sereno. O propósito deste 
exercicio é visualizar unha escena que axude a manter a calma. Grazas a isto, durante 
un momento de tensión, visibilizarán un lugar no seu interior que os tranquilice. 
 
2/ Convidar aos participantes a pechar os ollos e empezar a presentar con calma (voz 
suave e uniforme ) a seguinte situación: 
"Estás nunha terraza ... Na distancia, vese  a praia ... O mar ...  pensas acerca desta 
praia ... e  desexas ir ... Sobes unha escaleira ... Condúcete á praia ... Estás só ... Pode 
ser verán ... É quente ... Hai unha lixeira brisa ... O mar está en calma, o ceo é azul ... 
sente o cheiro do sal no aire... Hai gaivotas que voan sobre a túa cabeza ... sénteste 
ben ... séntaste na area quente entre os dedos dos pés Camiñas pola beira do mar, 
sénteste relaxado e nada que temer ...  goza do momento, sentes ...o arrecendo da 
crema solar ule como o coco... Podes sentir o sol na cara, hai calor... quéntache  a cara 
... é bo ... A area é branca e suave, non hai restos de mariscos ou pedras que  magoen 
os teus pés ... Podes ver as gaivotas voando no ceo, hai unhas poucas nubes brancas 
flotando no ceo... ves o mar? ... Ves algo? ... As aves? ... Golfiños? ... Os peixes que se 
elevan desde a auga? ... 
Sentes a brisa no teu cabelo? Camiñando, atoparás unha toalla de praia que alguén 
deixou ... Déitate s sobre esta toalla e miras o ceo ... Podes ver algúns dos avións na 
distancia ...  imaxina a que destinos se pode ir ... teñen fermosas cores ... é están como 
pacificamente flotantes sénteste tan feliz ... 
E relaxado ... gústache sentirte que ... agora  vas quedar alí ... uns minutos podes 
imaxinar ...outros ruídos ... outras persoas nesta praia ... e logo lentamente podes 
volver ... á situación actual ... 
Vas marchando  lentamente deste lugar ... abre os ollos lentamente ... e estás relaxado. 



 

 

 
3/ Cando todo o mundo abriu os ollos, pregúntase aos participantes: como se senten? 
Como viviron o exercicio? séntense máis relaxados que ao comezo da sesión? Hai  
momentos do ano  que funcionan mellor que outros? 
 Para que persoas non funcionou o exercicio?Por que? Sénteste capaz de usar esta 
técnica para reducir a túa tensión? Queres? Hai outras escenas que podería facer 
sentirte máis relaxado e tranquilo? 
 
4/ Ao final da sesión, convidar os participantes a pensar nun lugar propio no que lles 
gustaría estar ou  ver (os elementos decorativos, personaxes, sons, actividades que 
faría, os seus sentimentos, sentimentos relacionados á escena ...) que lles permitan 
construír o seu propio lugar para relaxarse, a súa cámara interior. 
 
Nota: 
Inicialmente, a situación pantalla utilizada é unha praia, porque a miúdo é un lugar 
onde a maioría da xente se sente ben, pero outras situacións poden ser utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Semana Tema Detalles 

4ª Semana 

Actividade 

26 

Afeccións (30-45 min) :  
Paixóns e  actividades 
pracenteiras 
(exposición oral) 

 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
Desenvolvemento da actividade: 
 
1/ Pedir aos participantes que reflexionen sobre os seus pasatempos antes de pedir a todo o 
mundo que o presenten ao grupo. 
Cada participante terá 3 minutos para presentar: 
- a súa paixón favorita 
- pensar en como podería axudarlle nunha "contorna de traballo" (habilidades adquiridas a 
través da actividade que poden ser aplicadas no lugar de traballo) 
- Outras actividades que lles gustaría facer no futuro. 
 
2/ Despois de cada presentación, pedir ao grupo que diga se atoparon o discurso claro, se o ton, 
a postura, as palabras foron adecuadas ... Indicar os progresos de cada un desde a súa primeira 
presentación oral. 
 
Nota: 
Esta situación falada permite aos participantes desenvolver as súas habilidades para falar diante 
dun grupo. 
Situación que será utilizada con regularidade na súa vida diaria e tamén cando traballaban. 
Isto tamén fará ver un punto adicional sobre o feito de que as aptitudes profesionais son tan 
importantes como as habilidades profesionais. 
 Isto tamén demostra que se poden aplicar algunhas das estratexias propostas neste 
módulo mentres xestiona o seu tempo. Esta actividade non é trivial, é a base para a seguinte 
actividade. 

 

 



 

 

 

 

 

Semana Tema Detalles 

4ª Semana 

Actividade 

27 

A miña acción 
(15 min) :  
 Actividades 
que xeran 
acción 
(falando) 

 

Materiais necesarios: 
Encerado, follas, lapis, marcadores 
 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Pedir aos participantes que reflexionen sobre por que as actividades que presentaron anteriormente 
lles causan  pracer. 
 
2/ Facer unha listaxe das respostas no encerado, e preguntar aos participantes se oíron falar do 
"acción". 
 
3/ Definir acción e pedir aos participantes que pensen noutras actividades que poderían estar a xerar  
máis  acción ou menos acción. 
 
4/ Definir con eles, actividades que realmente causan máis actividade, movemento. 
 
5/ Por último, mostrar a importancia das actividades con alto movemento para o benestar,  a estima e a 
auto-transcendencia.Probar se eles  terían a oportunidade de desenvolver este tipo de actividade e 
como. 
 
Nota: 
 
A definición de "acción": unha actividade con seis compoñentes: 
 
-Unha intensa concentración no momento presente 
- Estar totalmente nesa acción e na que busca o auto-melloramento 
- Converter en actividade a súa acción plenamente reflitida  
- Unha sensación persoal de control sobre a situación ou actividade 



 

 

-Distorsión de tempo (ao estar tan absortos no traballo que non sente pasar o tempo) 
-Experiencia nunha actividade moi gratificante. 
 
 
Exemplos de actividades que xeran forte "acción": 
 
- A familia (cohesión social) 
-Amigos  (cohesión social) 
- Veciños (cohesión social) 
- Espiritualidade(relixión e cultura) 
- O amor 
- Ler 
- Traballo (xera un alto nivel de acción). 
 
Internet ou ver a televisión, pola contra, non xeran acción. 
 
Este exercicio (S8/A27) baséase na premisa de que "os praceres da vida" promoven a sensación de 
felicidade e aumentan a autoestima e autoconfianza. De aí a importancia de participar en actividades 
que se centran en o auto-melloramento. É importante alentar a realización de varias actividades deste 
tipo e non só unha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semana Tema Detalles 

4ª Semana 

Actividade 

28 

Introdución ao 

recoñecemento 

(30-40min) 

Materiais necesarios: 
Encerado, feltro, follas, plumas 
Desenvolvemento da actividade: 
1/ Pedir aos participantes que saquen a folla onde se marcaron os acontecementos positivos e 
negativos da semana. Se este traballo está "esquecido" danse uns minutos aos participantes para 
facer a súa lista. 
2/ Pídese a participantes que comuniquen oralmente os eventos que desexa compartir. Facer unha 
táboa por unha banda cos acontecimentos positivos e o outro lado con acontecementos negativos. 
3/ Pregúntase aos participantes se teñen algunha idea de por que se pide esta actividade. 
4/ A continuación describir por que: "O obxectivo era facer a práctica para ver o lado positivo."  
Agora preguntar para cada evento negativo que dicir se non podían atopar un bo punto 
(reinterpretación positiva) (exemplo: de ser obrigados a vivir solos, axuda a desenvolver a 
competencia de autonomía ... 
los fracasos que se teñen na vida, aínda que son difíciles permítenlles desenvolver a perseveranza… 
(aínda que as situación negativas non serán minimizadas). 
 
Nota: 
Informarase os participantes que esta "iniciación ao recoñecemento", na que se traballa para 
aumentar a "detección" de eventos positivos foi escollida por varias razóns: 
Utilizando esta "técnica" permítese  ao individuo aumentar a súa autoestima e confianza en si 
mesmo un valor "intrínseco" é dicir que a persoa se dea conta de que se chegou alí, isto non só é 
debido aos demais senón en gran parte en por si en lugar  da autoestima baseada en eventos 
externos. 
 
-Isto permitirá fortalecer estratexias de toma de decisións adaptadas á situación. 
-Reduce a tensión, evita o risco de depresión 
-Promove a procura de apoio social (en caso de problemas de recursos) 
- Aumentar o rendemento  
- Aumenta a auto-confianza 
- Aumenta o benestar. 

 



 

 

 
 

 
Módulo 1: Autoavaliación 

            Ficha IX: Auto-presentación positiva 
 

Formador/a :. Teléfono: 

Institución: Enderezo  electrónico: 

Horario:  

 

             Descrición: 

Esta sesión terá como obxectivo ver a través da presentación oral, que técnicas propostas no módulo son realmente utilizadas polos 

participantes na situación específica do mercado laboral. Observaranse as novas adquisicións dos participantes e os cambios 

observables entre a súa primeira e última presentación (despois da súa participación no módulo). 

Mentres que a demostración dos exercicios que realizamos ao longo das sesións, son transferibles e aplicables a situacións da vida 

diaria. Tamén permitirá aos participantes para facer unha observación acerca das habilidades que desenvolveron e o que queda por 

facer para mellorar outras. 

 

Obxectivos: 

• Mostrar a autoavaliación de habilidades que se desenvolven na vida 

• Mostrar a situación analítica de habilidades que se desenvolven na vida 

• Mostrar as habilidades de comunicación desenvolvidas. 

 

Metodoloxía: 

Método de ensino: entrevista colectiva, taller. 

 

Recursos: 

            Ferramentas sesión 9 (p.6). 

 



 

 

Avaliación: 

• Como identificar os factores que determinan a autoconfianza 

• Como identificar o nivel de confianza e autoestima 

• Como identificar os coñecementos adquiridos durante o módulo e como aplicalos. 

 

Semana Tema Detalles 

4ª Semana 

Actividade 

29 

Un nova 

autopresentación (1h30 

min): 

Autopresentación 

positiva ante unha 

audiencia 

(Oral, introspección, 

proxección futura) 

Materiais necesarios: 
Encerado, feltro, follas, plumas 
Desenvolvemento da actividade: 
A actividade é unha presentación como selección de cada participante. Usarán diferentes 
ferramentas dispoñibles desde o comezo deste módulo, para a súa presentación dunha  forma 
positiva para un futuro emprego. 
A idea é retomar o tema da autoestima e confianza no contexto de inserción laboral. Para 
todas as presentacións pídeselles aos participantes que comenten os puntos positivos  da 
presentación e os que necesitan ser mellorados así como os aspectos nos que eles melloraron 
desde a primeira presentación ata esta. Para valorar o seu progreso. 
 
Nota: 
Non dubidar en pedir a alguén que se presente a   se mesmo para valorar a súa presentación  e 
o ton das súas palabras se fose oportuno. 
 
Instrucións: 
Preparar unha autopresentación positiva (5 min) usando diferentes grupos de traballo do 
módulo. 
Pense que: o ton, a postura, como falar sobre a súa traxectoria profesional, a súa experiencia 
previa, facilitaralle a comunicación e xestión de tensión… se o participante fose ter unha 
entrevista de traballo, a persoa que o entreviste faralle estas cuestións. “Fáleme de…” 

 

 

 



 

 

Semana Tema Detalles 

4ª 

Semana 

Actividade 

30 

Recordos (30 min): 

Autoestima e 

autopercepción 

(Oral, introspección, 

proxección futura) 

Materiais necesarios: 
Encerado, feltro, follas, bolígrafos. 
Desenvolvemento da actividade: 
1 / Nun primeiro paso, é desexable un momento de relax. Recoméndase calma, un mínimo de 
comodidade, un ambiente sereno, 
2/Convídase os participantes  a pechar os seus ollos e centrar a mirada profunda no recordo 
dun momento  que sentiron especialmente valorado (na escola, a familia, durante unha 
actividade deportiva, artísticas ou doutro xeito). 
3/ A continuación,lévaselles a descubrir  por que se sentía tan orgulloso e / ou apreciados 
polos demais. Algunhas preguntas poden axudar: 
- Antes da situación, estabas motivado, preparado, disposto? 
- Cal é o posible papel das persoas presentes? 
- Por que sabes que saíu ben? 
4/ Invitar a aqueles que desexen compartir os seus recordos. 
5/ Xuntos, tratando de atopar as razóns que fan deses momentos bos recordos, sensacións 
experimentadas, e o papel que desempeñaron os presentes. Sintetizar frases como: "Cando  
me recupero, sinto ..." e "para ser valorado, necesito ..." 
6/ A continuación, pedir aos participantes que pensen  xuntos en pequenos grupos (3-4) como 
mellorar os momentos vividos xuntos (no programa, o módulo). Pedir que describan e analicen 
os mesmos. 
7/ Por último, que elixan unha situación cotiá e reflexionar xuntos sobre como este tempo 
podería 
ser máis gratificante. 
 
Nota: 
Este exercicio daralle o peche a esta 9ª sesión recordando aos participantes situacións de vida 
que 
poidan estar conectados co contido deste módulo. 
O formador debe ter en conta o grupo xa que  o mesmo exercicio pode suscitar un mal recordo 
cando sentía infravalorado, humillado ou desprezado por iso o exercicio é difícil. 

 

 



 

 

 

 
Módulo 1: Autoavaliación 
Ficha X: Avaliación do módulo 

 

Formador/a :. Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 
 

Descrición: 

O obxectivo desta sesión final será avaliar o contido do módulo, así como os cambios e as competencias adquiridas polos participantes a 

través deste módulo. 

A primeira parte da sesión estará dedicada á execución de probas e cuestionarios: test de autoestima, test de estratexias de 

afrontamento, habilidades para a vida, cuestionarios e radar de competencias (o último será comparado co primeiro). 

A segunda parte da sesión (aproximadamente 30 minutos) dedicarase á avaliación do módulo de contido coa axuda dos participantes. 

Será 

Importante volver cos participantes sobre  os catro aspectos diferentes do módulo. 

 

Obxectivos: 

• Avaliar as competencias para a vida adquiridas polos participantes no módulo 

• Avaliar o nivel da autoestima e a autoconfianza dos participantes 

• Avaliar o módulo contido baseado nas necesidades dos participantes. 

 

Metodoloxía: 

Método de ensino: probas individuais. 

 

Recursos: 

 

- Ferramentas sesión 10 (p.2) 



 

 

 

- "Probas programadas" : Test 1 (p.1-3); Test 2 (p.4-5); Test 4 (p.13-19) 

 
+ despois de tres meses: 
 
- "probas programadas" : Test 1 (p.1-3); Test 2 (p.4-5); Test 5 (p.20-26) 
 
+ Seis meses máis tarde: 
 
- "probas programadas" : Test 1 (p.1-3); Probas 2 (p4-5); Test 6 (p.27-33) 
 
 
 
Avaliación: 
 
• Como identificar os factores que determinan a autoconfianza 

• Saber autoavaliarse 

• Ter habilidades de comunicación 

• Saber como xestionar a tensión 

• Saber como tomar decisións e resolver conflitos 

• Saber como avaliar a súa autoestima e autoconfianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana Temas Detalles 

4ª 

Semana 

 

Test (1h 30min) A primeira parte da sesión estará dedicada á execución de probas e cuestionarios 
(anónimo). 
Utilice ferramentas : 
• Proba de autoestima 
• Proba de estratexias de afrontamento 
• Cuestionario de aptitudes para a vida 
• O Radar de competencias. 

4ª 

Semana 

Módulo de avaliación da 

autoestima (30 min):  

Volver cos participantes sobre catro aspectos diferentes do módulo: 
- Contido: Temas, aprendizaxe, descubrimentos... 
-Animación: participación, métodos e técnicas... 
- Relacións: clima, espírito de equipo, e a calidade do traballo en equipo... 
- Organización: xestión do tempo, equipo, espazo ... 
- Como ocorreu o módulo? 
- Obtiveron satisfacción, pracer, interese? 
-Os participantes participaron?, 
- Estivo participativo, motivado...? 
- Estaban ben organizados (duración, explicación ...)? 
-Cales foron os efectos do módulo? 
-Os participantes cren que o contido do módulo pode permitirlle cambiar algunhas das 
súas actitudes? E o comportamento? 
- Cales son os beneficios individuais e colectivos do módulo? 
-Terá desvantaxes ou efectos non desexados o módulo? 
- Hai unha marxe de mellora? Se é así que se pode facer? 
-Que aspecto tería que orientarse en primeiro lugar? 
- Algúns puntos foron tempo perdido durante o módulo? 
- Os participantes teñen outros comentarios? 

 

 

 

 



 

 

                                                                   

 

Horario 20 horas parece máis adecuado 

Coherencia cos obxectivos do proxecto 

Boa coherencia.Os mozos perciben o seu progreso, séntense 
máis seguros na súa maneira de expresarse e séntense 
menos tensos. 
As suxestións dos formadores: falar sobre o estilo de vida. A 
maioría deles atopan dificultade en manter un ritmo diario 
de traballo. Pode ser interesante engadir este novo tema. 

Adecuación de dos materiais Nada que sinalar 

Relevancia do contexto pedagóxico 
Práctica, rol playing e xogos educativos son os máis 
valorados. 

Efectos imprevistos Nada que sinalar. 

Interacción coa contorna Nada que sinalar. 

Elementos a ter en conta 
Este módulo é importante para a dinámica e a cohesión do 
grupo.  
É importante facelo extensible durante toda a formación. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Módulo 2: Establecer e desenvolver un proxecto de carreira profesional 

Ficha XI: Entender o mercado laboral 

Formador/a: Teléfono: 

Departamento: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 

Descrición: 

Este apartado do módulo do establecemento de proxecto profesional trata de que as persoas que buscan emprego entendan o 
funcionamento do mercado de traballo; moi a miúdo comprobamos que o concepto de mercado laboral é pouco entendido polas 
persoas que buscan emprego; en moitos casos é o motivo polo que a persoa que busca emprego queda á marxe do sistema. 

Obxectivos: 

Obxectivo xeral: 

Para axudar ao desenvolvemento dun sólido proxecto profesional, este módulo proporciona un bo coñecemento do mercado laboral e 
as súas regras. 

Obxectivo específico: 

 Traballar representacións do mercado laboral 

 Ofrecer unha boa comprensión do mercado laboral, capacitando ao participante para facer as súas eleccións e incursións dun modo 
máis efectivo 

 Entender os diferentes tipos de contratos laborais, capacitando ao participante para organizar adecuadamente a súa vida social e a súa 
carreira futura 

 Prover aos participantes de información personalizada, posibilitándolles beneficiarse mutuamente dos intercambios  de coñecementos 
dentro do grupo. 

 

 



 

 

 

 

Metodoloxía: 

Trátase de vincular aos participantes cun achegamento entretido e con participación máis que só transmisora. 

Consiste nunha clase interactiva con exercicios prácticos nos cales cada participante ilustrará e compartirá unha representación da súa 
propia idea do mercado laboral. 

Recursos: 

Para levar a cabo a sesión son necesarias revistas, follas ou papel para facer escudos, lapis para marcar, tesoiras e cola de pegar. 

Exemplos de tipos de contratos para ensinar aos participantes e que eles os lean. 

A aula debe ser un espazo con mesas e con sitios para compartir o traballo producido (cadeiras dispostas en círculos). 

Avaliación: 

A avaliación das competencias e capacidades adquiridas no módulo debería seguir dous criterios: 

 A relación para traballar e a percepción do mercado laboral 

 A adquisición de competencias e coñecemento do mercado laboral (técnico, social ou transversal) 

 A valoración farase sobre a habilidade para definir o que se espera do mercado laboral e a adquisición dun adecuado coñecemento del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Actividades crave Descrición 

+/- 1h 30 
min. 

Identificar  o concepto que cada participante 
ten do mercado laboral desde as súas 
crenzas, experiencias e coñecemento. 
 
>>Actividade de rol playing: o escudo de o 
meu mercado laboral>> 

O mercado laboral nunca é unha caixa pechada nin tampouco un espazo de 
fácil acceso. 
Requírese información clara e concreta que prepare un camiño positivo e 
correcto. 
É práctico traballar con representacións dos participantes para capacitalos 
para desenvolver un adecuado concepto e comprensión do mercado laboral. 
Coas súas representacións, contribúese a eliminar posibles estereotipos 
sobre certos tipos de traballo. O uso do xogo do escudo posibilita a reflexión 
sobre o simbolismo inherente de orgullo que se simboliza no mencionado 
xogo. 

30 
minutos 

Explicación de maneiras de buscar emprego 
no aberto ou pechado mercado laboral. 

Teoricamente, o mercado laboral debería ser visto como un sistema 
institucional que regula a oferta e a demanda. 
A oferta procede dos traballadores e a demanda dos empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo. 

Exercicio do escudo 

1. Obxectivo: 
- Permitir a un candidato que use unha ferramenta que anime á creatividade. 
- Capacitar para usar un retrato do mundo laboral centrándose no foco do tema. 
- Suxerir un exercicio de autorreflexión sobre o simbolismo do orgullo inherente ao escudo. 

 
2. Detalles prácticos 

O escudo está dividido en cinco áreas. 
A primeira, no estandarte, terá o lema describindo o mercado de traballo. 
As outras catro áreas estarán recheas de debuxos ou fotos colleitas dunha revista. 
Cada imaxe ten a resposta a unha pregunta. 
Debaixo hai catro propostas de preguntas. As preguntas poden ser modificadas segundo os obxectivos do formador. 
- Cales son as dificultades do mercado laboral en xeral? 
- Cales son as  oportunidades do mercado laboral en xeral? 
- Cales son os obstáculos para entrar no mercado laboral? 
- Cales son os puntos fortes persoais para entrar no mercado laboral?  

 
 

É  importante sinalar que: 
 

-A técnica artística é irrelevante na presentación deste exercicio 
A palabra escrita só se usará no título 
Se o exercicio se usa en grupo, o formador pedirá a cada un que presente o seu propio escudo 
 
-  A presentación do traballo será preferiblemente voluntaria por parte do participante. Unha vez terminadas todas as presentacións o 
grupo fará os comentarios. 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

 
 
 

Módulo 2: Establecer e desenvolver un proxecto de carreira profesional  

Ficha XII: Valoración das propias habilidades e coñecementos. 
 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 
Descrición: 

Unha fase decisiva no establecemento dun plan de carreira profesional, levar a cabo unha valoración ou coñecer as competencias que se 

posúen é  evidente mediante un exercicio chamado historia persoal de vida. Unha valoración de habilidades non é permanente é un 

momento da realidade que é progresiva e que cambia cos novos coñecementos que se adquiren a través do traballo, a vida social e 

persoal; é algo dinámico, adaptable e persoal. 

 

Obxectivo xeral: 

Coñecendo as competencias pódese iniciar un proceso de reflexión para deseñar un proxecto de vida profesional e ao mesmo tempo 

axuda a debuxar e clarificar as necesidades do participante. Esta valoración tamén posibilita un portfolio de competencias a deseñar, o 

que é un documento que explicita as posibilidades da experiencia, os certificados, títulos, probas e testemuños que refliten a historia 

persoal e ocupacional da persoa. Este documento debería identificar, describir e avaliar os progresos de aprendizaxe (educativos ou 

outros) e as súas competencias persoais e vocacionais. 

 

Obxectivo específico: 

Facer un inventario do coñecemento do candidato, as habilidades para aprender e de conduta; analizar as competencias e sinalar os 

puntos fortes e débiles para con iso confrontalos ás posibilidades que ofrece o mercado laboral local.  

 

Metodoloxía: 

Unha entrevista entre o formador/a e o participante para debuxar as experiencias persoais, sociais, educativas e ocupacionais co fin de 

crear un documento que conteña os elementos considerados útiles para identificar  o rango de competencias. 



 

 

 

 

Semana 

Actividade Detalles 

 Definir 

habilidades 

Definición de habilidade: 

Unha habilidade defínese como a capacidade de usar actitudes e aptitudes persoais, sociais ou de 

coñecemento no traballo e na situacións de aprendizaxe para lograr un desenvolvemento persoal e/ou 

profesional. 

Hai que ter en conta tres tipos de habilidades: 

 

Competencias básicas: 

Definidas como as habilidades que son esenciais para participar de forma satisfactoria ao longo da vida na 

sociedade. Escribir, falar, razoar, ler, saber a hora, calcular, ter o concepto de cantidade e medida. 

 

 Habilidades sociais: 

Forman parte do desenvolvemento social autónomo como identificar o papel de cada un, manexar os 

movementos, identificar fontes de información... 

 

Habilidades técnicas: 

Son formas de comportamento usadas en situacións vinculadas á profesión. 

Exemplos: traballo en equipo, capacidade de organizarse e planificar, respetar as normas de seguridade e 

hixiene, respectar os tempos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Anexo 1 

O meu portfolio de actividades 

Nome..................................................Apelidos............................... 

No colexio, como parte das miñas actividades, durante o traballo ou as prácticas que fixen adquirín habilidades. 

O portfolio de habilidades é un banco de memoria das miñas experiencias sociais, persoais e ocupacionais.Faise máis rico cantas máis 

experiencias en cada un dos niveis. 

É u documento que inclúe certificados, diplomas pero tamén experiencia testimonial (propia ou de alguén) que reflicte o meu contexto. 

A finalidade do portfolio e habilidades é identificar, describir e valorar os meus éxitos de aprendizaxe: formación, experiencias persoais, 

sociais e ocupacionais. 

Grazas a este portfolio serei que de: 

- Coñecer a miña historia persoal e ocupacional completa 

- Reflexionar a miña orientación profesional e determinar en que me gustaría traballar 

- Recoñecer o conseguido a través das miñas experiencias. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Preséntome: 

Resumo da miña historia persoal, social educativa e ocupacional: 

............................................................................. 

.............................................................................. 

......................................................................... 

Cales son os meus obxectivos en relación ao mercado laboral: 

................................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................... 

A miña formación: 

Todo o que fixen 

As miñas experiencias e a miña formación 

 

Período Titulo  da experiencia ou formación recibida  Nome da institución Certificado, título ou diploma 

    

 

 



 

 

 

As miñas áreas de coñecemento 

En informática e tecnoloxía: 

Que software............... 

Uso de internet.............. 

Outros.................. 

En idiomas estranxeiros 

Idioma 1: 

Nivel (básico, medio, alto): 

Ler 

Escribir 

Falar 

           Idioma 2: 

Nivel (básico, medio, alto): 

Ler 

Escribir 

Falar 

Documentos  de  apoio: informes, certificados, títulos, diplomas... 

 

 



 

 

 

 

Das experiencias ás habilidades: 

 

Experiencia laboral: Prácticas, contratos de traballo, experiencias 

Período Título Formación: Nome da 
institución 

1   

2   

            Todo o que fixen: 

1 Cargo desempeñado- contrato de traballo- duración do emprego- descrición do posto 

....................... 

2 Cargo desempeñado- contrato de traballo- duración do emprego- descrición do posto 

..................... 

3 Cargo desempeñado- contrato de traballo- duración do emprego- descrición do posto. 

..................... 

Resumo das tarefas realizadas en cada cargo 

                                                                                    Competencias 

Como coñecer Habilidades de comportamento Coñecemento 

1   

2   

 



 

 

 

 

Experiencias sociais e persoais 

Período Actividades 

1  

2  

 

Descripción das actividades /rol/ responsabilidades 

1................. 

2.................. 

Hobbies, ocio, intereses: 

1.................... 

2............................ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O meu futuro  profesional: e  agora , que? 

Desde o presente , elabora unha listaxe de talleres, cargos ou traballo que che gustaría 

realizar ou aos que cres que podes acceder. 

Talleres, postos ou traballos: 

............................ 

............................ 

 

As túas vantaxes: experiencia, motivación, formación, cualificacións, competencias: 

.................................... 

.................................... 

..................................... 

O teu proxecto profesional: Como o describirías? 

......................... 

Data............. 

Pasos necesarios para completalo (formación, experiencia en empresas, contactos.....) 

 

 

 



 

 

 

 

Estudos e formación 
 

 
Lugar Primarios Ciclos medios: 

Xeral, Técnica, 
Superior. 

Ciclos superiores: 
Xeral, Técnica, 
Superior. 

 

Universidade: 
Licenciatura, 
Mestrado. 

Formación 

Período  
 
 

    

Diplomas/certificados  
 
 

    

Estudos finalizados  
 
 

    

Traballo  
 
 

    

Orientación 
Por que 
Por quen 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Experiencia laboral 
 

 
 

Experiencia 1 Experiencia 2 

Empresa  
 
 

 

Data de inicio e 
finalización 

 
 
 

 

Tipo de 
contrato/cargo 

 
 
 

 

Funcións 
desempeñadas 

 
 
 

 

Coñecementos 
necesarios 

 
 
 

 

Razóns de finalización 
do cargo 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades non laborais/voluntariado 
 

 Actividade  1 
 

Actividade 2 

Lugar 
 

  

Data  
 
 

 

Iniciativa propia  
 
 

 

Descrición da 
actividade 

 
 
 

 

Coñecementos e 
habilidades 
adquiridas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Que podo facer 
 
 

Que non podo facer 

Que me gusta facer  
 
 

 

Que non me gusta facer  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Módulo 2. Establecer e desenvolver un proxecto profesional 

Ficha XIII: Planificación dun proxecto profesional 

 

Formador/a :. Teléfono: 

Institución: Enderezo  electrónico: 

Horario: 
 

 

Descrición: 

Establecer un plan de acción realista e factible dentro dun prazo é crucial para a adecuada aplicación da carreira profesional. O 

obxectivo deste módulo é para examinar os distintos aspectos que se han de ter en conta no plan de acción e dotar á persoa nova 

coas ferramentas necesarias para lograr este obxectivo. 

 

Por unha banda este módulo trata de ocuparse da teoría sobre o que consideramos tres grandes pasos que son indispensables para a 

planificación de proxectos e  por outra banda de poñer o  "calendario de acción"  en práctica. 

 

Os dous módulos previamente tratados (mercado de laboral  e avaliación de habilidades) axudaralle aos participantes para pensar 

sobre o seu proxecto de carreira tendo en conta os traballos que se ofrecen no mercado de laboral e as súas prioridades (contido do 

emprego , o nivel de responsabilidade, tamaño da empresa, horas e o lugar de traballo... ) 



 

 

O módulo de formación está concibido en tres partes: 

1. Clarificar os proxecto de carreira e avaliar  a relevancia dos proxectos enumerados 

2. Organizar a execución dos proxecto de carreira elixidos 

3. Establecer  o calendario de acción. 

Metas: 

Ao final deste módulo, o mozo debería ser capaz de planificar o seu proxecto de carreira, establecer unha lista das actividades e 

poñelas en práctica nun prazo. 

 

Obxectivos específicos: 

• Capacitar ao novo para clarificar e elixir o seu proxecto profesional  

• Dotar ao mozo para que sexa capaz de organizar a implementación do seu proxecto 

• Resaltar as tarefas organizativas implicadas no proxecto ou as sucesivas fases (preparación, implementación e avaliación de 

habilidades, por exemplo) e graficamente planificar a duración de cada tarefa 

• Proporcionar aos NEETs as ferramentas necesarias para establecer un calendario de acción. 

Metodoloxía: 

O formador comezará cada sesión cun grupo de discusión. A fortaleza deste método é a participación activa de cada participante e deles 

o feedback para o formador o que significa coñecer as diferentes percepcións. 

 
Despois dos intercambios, o formador fará unha presentación dos elementos teóricos. A información que se ofrece  de forma teórica 

estará baseada en exemplos concretos. Será clara, concisa, concreta práctica e útil.  

 
A parte máis práctica da formación estará dedicada ao calendario de acción. O formador mostrará un número de exemplos de 

proxectos profesionais e convidará os participantes, traballando en pequenos grupos, a elaborar un calendario de acción. 

 
Un portavoz designado de cada grupo presentarao aos demais. 
Os outros participantes valorarán o calendario e referirán os aspectos positivos e negativos que atopen 

 



 

 

Recursos: 

 

Suxerimos varios exemplos de ferramentas, outras preséntanse  en anexos: 

 Clarificar o proxecto de carreira e avaliar a pertinencia dos proxectos enumerados 

 Mesa  1 inclúe os seguintes elementos que axudarán á persoa "NEET"a definir  o seu proxecto: 

 

- Tipos  de ambiente de traballo (negocios medianas empresas, negocios que empezan…) e/ou sector empresarial 

- Cargo/ función 

- Tarefas principais do cargo  

- Habilidades do “NEET” (Ver avaliación de habilidades ) 

-      Recursos propios en comparación cos demais candidatos 

-      Que habilidades a adquirir para considerar a situación e como adquirilas. 

 

 Traballo investigación. Explorar esta ferramenta permitirá ao "NEET"  reunir información relacionada co traballo, os 

coñecementos necesarios, as esixencias do traballo, desprazamentos... verase, por tanto, capaz de comparar o 

proxecto de carreira coas realidades sobre o terreo e ter unha avaliación máis concreta de se o proxecto é realista. 

 

 Mesa 2 comparar e avaliar diferentes proxectos profesionais (anexo). 

 

Organizar a implementación do  proxecto profesional elixido 

•   Diagrama para axudar a clarificar e ordenar as actividades e producións a considerar (anexo) 

 

Axuste no calendario de acción 

• Calendario de acción  (anexo) 

 

 



 

 

Avaliación 

A avaliación farase sobre as capacidades para elaborar o plan de acción. 

Indicadores de resultados: 

- 9  de 15 «NEETs serán quen de elaborar un calendario de acción 

- 12  de 15 «NEETs serán quen de facer unha listaxe de accións necesarias para implementar un proxecto 
profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Semana/horario Actividade Detalles 

1h Clarifica o teu proxecto de carreira 
profesional e valora a relevancia da lista de 
proxectos . 

Nesta etapa trátase de que o/a moza sexa capaz de determinar un ou 
varios proxectos profesionais que mellor corresponden ao seu perfil. 

Máis concretamente, explicáselle como: 
-Formular dous ou tres hipotéticos proxectos de carreira  
-Sinalar as vantaxes  e os inconvenientes. 
-Elixir de entre eles que proxecto debe  continuar. 

Unha vez que os hipotéticos proxectos son enumerados, o formador/a 
axudaralle  aos mozos para  comparar en función de determinados 
criterios vinculados á súa avaliación persoal e a situación no mercado 
laboral. Esta actividade permitiralles entender como clasificar os 
proxectos entre cada un deles e tamén a destacar  a contorna de 
traballo ou sector de negocios que lle resulte máis atractiva. 

Para facer fronte a estes diferentes aspectos teóricos, o formador/a 
partirá de propostas concretas de proxectos. O formador tamén 
convidará ao participante para levar a cabo as investigacións  de 
traballo para recompilar información, os coñecementos necesarios, as 
esixencias do emprego, desprazamentos... Trátase sobre todo que a 
través da utilización desta ferramenta o mozo será capaz de comparar 
un proxecto de carreira coa realidade sobre o terreo e ter unha mellor 
idea de se un proxecto é realista. 

1h Organizar a implementación do 
proxecto elixido.  

Co fin de poder dicir o que necesita para organizar o seu tempo, o 
"NEET " debe saber que é o que fai falta para ser construídos ou 
producidos. 

Esta etapa é  sobre como  mostrar a importancia do "NEET” de  
fragmentar  o plan carreira  nunha serie de accións que levan a cabo. 

As accións que se deben levar a cabo para completar o enuméranse 
polos participantes a través dunha discusión en grupo. Esta discusión  
fará que lles permitan comprender as actividades para realizar para 



 

 

levar a cabo o seu proxecto de carreira. O formador  presentará a 
continuación as actividades, baseada nun proxecto de exemplo. 

2h 
Establecer un calendario de acción  O formador/a repasará sobre toda a parte teórica de cada unha das 

actividades da lista. En resumo, isto significa que o instrutor 
presentará ao mozo unha ou varias ferramentas para comprender cal 
é o punto de partida para  levar a cabo o proxecto. Esta etapa 
axudaralle a evitar que se dispersen  demasiado sobre as accións para 
levar a cabo. Tamén lles mostrará unha visión global do que hai que 
facer para que poidan xestionar mellor o seu tempo.O formador/a 
poñerá  de relevo a importancia de planificar e anticipar. 

Analizaranse os medios que han de ser utilizados para ter éxito e as 
limitacións que poden influír no bo desempeño das accións. Isto non 
só axuda a asegurar ao mozo  que leve a cabo os traballos necesarios 
dunha maneira regular, senón que tamén contribúen a mellorar a súa 
motivación. Solicitaráselle que estableza un calendario para a acción 
sobre a base dun proxecto de carreira proposta polo formador. 
Esta ferramenta permitirá ao novo ter unha visión xeral do seu 
proxecto a longo prazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Anexo de documentos de traballo 
Diagrama de fases do proxecto 

 
 
 

 
 
 

 

Valoración de 
habilidades 

Definir o perfil de 
empregos/cargos 

 

Reunir ferramentas 
 

Entrevistas 

Proxecto 

Información dun 
anuncio de emprego 

Procura de 
información antes de 
escribir unha solicitude 

CV solicitude 



 

 

           Cadro para valorar e comparar proxectos  profesionais 
 

Criterios Proxecto 1 Proxecto 2 Proxecto 3 

 
Motivación 

   

 
Prioridades de traballo 

   

 
Coñecementos 

   

 
Experiencia 

   

 
Dificultades de acceso 

   

 
Condicións económicas 
atractivas 

   

 
Outros criterios 

   

 

 



 

 

          

 

        Calendario de acción (exemplo) 

Semana  de….  A…. 

 
Posto 

 
Día1 

 
Día 2 

 
Día 3 

 
Día4 

 
Día 5 

Preparación 
• Información 

recollida do negocio 
e do cargo 
Contacto 

     

Implementación: 
• CV 
• Carta de motivación 
• Uso de transporte 

público 
(recoméndase saír 
con tempo, hora 
esperada de 
chegada, itinerario 
recomendado) 

• Contacto co  
empresario 

Preparar a entrevista 

     

Proposta de seguimento 
     

Resultado da actividade 
     

 

 

 



 

 

 

Módulo 2: Establecer e desenvolver un proxecto de carreira profesional 

Ficha XIV: Carta de motivación e  CV 

 

Formador/a :. Teléfono: 

Institución:   Enderezo  electrónico: 

Horario: 
 

 
Texto 

Desenvolver e implementar un proxecto profesional 

Preparación dun CV e carta de motivación sinalando as competencias xerais e habilidades específicas relacionadas co  campo de 

intervención. 

 

Descrición: 

O módulo impártese o primeiro día e durante unha hora  

Metas: 

O módulo trata de crear o CV Europass  que é considerado agora co máis usado para a mobilidade e a procura de emprego. 

O modelo Cedefop foi revisado no 2012, o aspecto gráfico e o contido fano fácil de cumprimentar, é claro  e moi útil na 

descrición das habilidades e o coñecemento adquirido nos diferentes contextos (aprendizaxe formal e non formal). 

As experiencias non profesionais son importantes e contribúen ao desenvolvemento das habilidades sociais e persoais 

necesarias para acceder ao emprego. 

Voluntariado, participar en grupos ou asociacións, publicacións académicas ou non académicas contribúen a definir un perfil que 

é máis facilmente aceptado no traballo. 

O obxectivo xeral do módulo é a reflexión sobre como os estudos, formación e educación  así como o profesional poden ser 

transferidos ao documento. 



 

 

 

Obxectivos específicos: 

Coñecemento desta ferramenta e partes que a compoñen 

Elaborar unha guía clara e actualizada sobre o propio contexto para presentarse a un mesmo e as propias habilidades 

Isto acompañarase dunha carta de motivación que non só será un resumo do perfil senón unha descrición das propias 

expectativas e metas profesionais. 

 

Metodoloxía: 

Exposición. 

Recursos: 

O CV Europas pódese baixar da internet desde o portal europeo. 

Modelos de carta de motivación baixados da internet. 

Proxector, computador e conexión a internet. 

 

Avaliación: 

A avaliación cuantitativa e cualitativa recóllese nun informe que valora a formación levada a cabo, o impacto sobre os 

participantes, os modelos de documentos. 

Seguindo o modelo de Cooperativa Atlante as ferramentas que poden usarse para obtención de datos: 

- Cuestionario de satisfacción sobre os formadores para os módulos individuais segundo sexan exposición/laboratorio/ 

titoría/actividades en grupo 

- Cuestionario de satisfacción sobre as ferramentas de información e promoción do contexto 

- Cuestionario de aprendizaxe con preguntas abertas e pechadas para cada módulo (ao final das actividades ou comezo 

da seguinte) 

- Informe do formador para cada participante que se centre nas habilidades transversais do alumno (espírito de 

equipo, actitude proactiva) e habilidades profesionais manifestadas en sectores económicos, valores éticos e 

cidadanía activa 

- Entrevista de motivación cos alumnos que deberían ser críticos coa execución das actividades formativas co fin de 

previr deficiencias 

- Teléfono ou contacto persoal para facer un seguimento da condición de NEETs  durante os 60 días posteriores ao 

curso de formación. 



 

 

 

 

 

 

Semana Horas Tema Detalles 

1ª (30’) Instrucións para a preparación 
de CV e presentación de 
exemplos 

 

O obxectivo específico será reconstruír os básicos elementos do  
formato do  CV Europass  (1) 

 
 
(1): instrucións de como encher os apartados e administración de 
exemplos. 

1ª (30’) Preparación de carta de 
motivación e administración 
de exemplos  

 

O obxectivo específico será reconstruír os elementos básicos da 
carta de motivación (2): 
- Encabezamento 
- Como abrir e pechar o documento 
Para especificar as características da compañía obxecto (produtos, 
prestixio, márketing, etc) ou as características persoais de interese 
para a compañía. 
- Descrición das razóns e motivos  polas que se solicita o posto 
-  Revisión da gramática e sintaxe do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O CV EUROPASS 

 

INFORMACIÓN PERSOAL Indicar o nome(s) e apelido(s) 

[Todos os campos son opcionais. Suprimircuando non proceda.] 

 

 

  

 Indicar a rúa, número, código postal e país  

 Indicar o número de teléfono     Indicar o número do móbil        

Indicar a dirección de correo electrónico 

Indicar a páxina web persoal 

Indicar o tipo de mensaxería instantánea Indicar o nome de usuario da 

conta de mensaxería  

Sexo Indicar o sexo | Data de nacemento dd/mm/aaaa | Nacionalidade 

Indicar a(s) nacionalidade(é)  

 

 

 

 

 

 

EMPREGO SOLICITADO 

CAMPO PROFESIONAL 

OBXECTIVO PROFESIONAL 

ESTUDOS SOLICITADOS 

Indicar emprego solicitado / campo profesional / obxectivo profesional / 

estudos solicitados (borre os epígrafes que non procedan da columna da 

esquerda) 



 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
Describa por separado cada experiencia profesional. Empezo pola máis recente.] 

 

 

 

 

EDUCACIÓN E FORMACIÓN  
[Describa por separado cada experiencia de formación. Empezo pola máis recente] 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
PERSOAIS  

[Suprimir cando non proceda] 

Indicar as datas (desde - a) Indicar a profesión ou cargo desempeñado 

Indicar o nome da empresa e a localidade (se necesario, dirección completa e 
páxina web) 

Indicar as funcións e responsabilidades principais 

Sector de actividade Indicar o tipo de sector de actividade 

Indicar as datas 
(desde - a) 

Indicar a cualificación ou título obtido Indicar o 
nivel do 
MECU se se 
coñece 

Indicar o nome da institución de formación e a súa localidade ou no seu caso 
o país  

Indicar as principais materias cursadas e/ou competencias adquiridas 

Lingua materna Indicar a/s lingua/s maternal/s 

  

  

 Outros idiomas 
COMPRENDER  FALAR  

EXPRESIÓN 
ESCRITA  

Comprensión 
auditiva  

Comprensión 
de lectura  

Interacción 
oral  

Expresión oral   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicar idioma 
Especificar o 
nivel 

Especificar o 
nivel 

Especificar o 
nivel 

Especificar o 
nivel 

Especificar o 
nivel 

 Indicar os Título/s ou Certificado/s de linguas. Especificar o nivel se se 
coñece. 

Indicar idioma 
Especificar o 
nivel 

Especificar o 
nivel 

Especificar o 
nivel 

Especificar o 
nivel 

Especificar o 
nivel 

 Indicar os Título/s ou Certificado/s de linguas. Especificar o nivel se se 
coñece. 

 Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independente - C1/2: usuario 
competente 
Marco común Europeo de referencia para as linguas 

Competencias 
comunicativas 

Indicar as competencias comunicativas. Especificar en que contexto 
adquiríronse. Exemplo: 
Bos dotes comunicativas adquiridas durante a miña experiencia como 
responsable de vendas.  

Competencias de 
organización/ xestión 

Indicar as súas capacidades de organización/ xestión. Especificar en que 
contexto adquiríronse. Exemplo: 
Liderado (na actualidade, responsable dun grupo de 10 persoas) 

Competencias 
relacionadas co 
emprego 

Indicar as competencias profesionais da súa contorna laboral non descritas 
noutras seccións. Especificar en que contexto se adquiríron. Exemplo: 
Boa capacidade para o control de calidade (actual responsable da auditoría 
de calidade na miña empresa) 

Competencias 
informáticas 

Indicar as competencias informáticas. Especificar en que contexto se 
adquiriron. Exemplo: 
Bo manexo de programas de Microsoft Office™ 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

Outras competencias Indicar as competencias non descritas noutras seccións. Especificar en que 
contexto se adquiriron. Exemplo: 
carpintería 

Permiso de conducir Indicar a(s) categoría(s) do permiso(s) de conducir que se posúa. Exemplo: 
B1 

Publicacións 
Presentacións 
Proxectos 
Conferencias 
Seminarios 
Premios e distincións 
Afiliacións 
Referencias 

Indicar as súas publicacións, presentacións, proxectos, conferencias, 
seminarios, premios ou distincións, pertenza a grupos/asociacións ou 
referencias. Suprimir os campos que non sexan necesarios da columna da 
esquerda. 
Exemplo de publicación: 
Como escribir o seu currículo adecuadamente, Publicacións  Madrid, 2002. 
Exemplo de proxecto: 
Nova biblioteca de Segovia. Arquitecto principal, encargado do deseño, 
produción, licitación e supervisión da construción (2008-2012).  

 Indicar a lista de documentos adxuntos ao seu CV.  
Exemplos: 
copias de diplomas e cualificacións; 
certificados de traballo ou prácticas; 
publicacións de traballos de investigación. 



 

 

 

 

Anexo 2: Carta de motivación 
            Como escribir unha boa carta de motivación.   

 
As partes de que consta: 

• A persoa que envía; 
• Persoa destinataria; 
• Lugar e data; 
• Propósito; 
• Texto aberto; 
• Texto pechado; 
• Sinatura. 

 
Características que se deben ter en conta: 

 

• Claridade e sinxeleza no fondo e a forma do texto 

• A expresión gramática e a sintaxe 

• Atención aos detalles 

• Resumo descritivo dun mesmo e ser honesto na presentación de habilidades e coñecementos 

• Ton amable (sen esaxeración) correcto e profesional, orixinal e diferente para cada solicitude e non 

repetitivo  e banal 

 

Elementos que deben incluírse: 

• A persoa que envía:detalles persoais e de contacto 

• Persoa destinataria: encabezamento con data e función do responsable da empresa 

• Lugar e data: a cidade onde se redacta e a data 

• Obxectivo no que se inclúe unha referencia á resposta a unha oferta ou un interese propio (neste caso indícase o propio 

interese  ou se envía un CV). 

 



 

 

Corpo da carta: 

 

 Presentar a finalidade de envío do documento, referindo se é en resposta a unha oferta e incluíndo elementos da 

empresa/organización o que manifesta o feito de estar documentado 

 Describir brevemente pero de forma clara e correcta a formación académica e profesional especificando os requirimentos e 

habilidades específicas do perfil e o cargo proposto 

 Referirse a experiencias extracurriculares que demostren posuír habilidades transversais tales como habilidades comunicativas, 

de traballo en equipo, resolución de problemas, xestión de tempo e manexo de situacións de tensións 

 Manifestación  do propio interese, desexos de atopar un mutuo acordo a través dunha entrevista 

 Manifestar a dispoñibilidade e desexo de traslado ou cambio  

 Peche do texto e agradecementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo 2: Establecer e desenvolver un proxecto de carreira profesional 

Ficha XV: Práctica de entrevista de traballo 

 

Formador/a :. Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 
Descrición: 

 

Os candidatos nunca están suficientemente preparados para unha entrevista de traballo, a pesar de ser  o paso máis importante na 

procura de emprego.  

A primeira impresión que se causa a un empresario é determinante na elección do candidato. 

Non hai unha fórmula máxica; con todo, podemos, a través da adquisición de coñecementos teóricos e prácticos, capacitar aos 

candidatos con competencias que, cando menos, eviten que cometan certos erros  e incrementen as súas posibilidades de ser elixidos. 

Este módulo trata de proporcionar un avance teórico e práctico de como levar a cabo unha boa entrevista de traballo. Para iso, a 

primeira parte deste módulo tratará de aspectos teóricos da entrevista de traballo, é importante para o candidato saber os 

requirimentos do empresario así como os diferentes tipos de entrevistas cos que poden atoparse. 

Esta primeira parte tamén inclúe un compoñente teórico na preparación do candidato. 

O módulo componse de tres  partes: 

1 Unha parte teórica que se desenvolve en tres partes: 

1.1 Definir o obxectivo da entrevista de traballo (1h 30 min) 

1.2 Diferentes tipos de entrevistas e tests (30 min) 

1.3 Preparación do candidato (50 min). 

2 Simulacro (traballo en grupo) (1 hora) 

3 Simulacro na vida real e feedback (1h 30 min). 

 

Obxectivo xeral: 

 

O obxectivo deste módulo é que o NEET  aborde os contidos teóricos e  os aplique durante  os exercicios prácticos. 



 

 

 
Obxectivo específico: 

 

Ao final do módulo o NEET será  capaz de: 

 

Determinar os obxectivos e expectativas do empresario 

Obter información da empresa e da oferta de traballo 

Tratar con diferentes tipos de entrevista 

Presentar todos os documentos necesarios nunha entrevista 

Presentarse correctamente nunha entrevista de traballo 

Responder de forma clara e precisa ás preguntas 

Elaborar unha listaxe de cualificacións apropiadas ao traballo que busca 

Proporcionar referencias  

Levar a cabo a entrevista. 

 

Metodoloxía: 

O ensino teórico estará dirixido a preparar mentalmente ao candidato para entrevista real de traballo. Enfrontarase a todas as 

posibilidades que poderían aparecer antes, durante e despois da entrevista. Pero tamén, e quizais a parte máis importante, 

equipalo coas ferramentas necesarias que lle proporcionen as maiores posibilidades ao enfrontarse á entrevista da futura 

empresa. 

 

A segunda parte trata da aprendizaxe. Esta parte realizase con grupos de traballo. O obxectivo inicial é colocar ao participante 

nunha situación de entrevista de traballo permitíndolle practicar. Durante a realización do exercicio (40 minutos) todos os 

participantes farán preguntas uns a outros, para coñecer os seus puntos fortes e débiles  Unha idea para este exercicio podería 

ser mostrar un vídeo e preguntar aos participantes que identifiquen os acertos e erros na entrevista que se ve (sobre 20 

minutos). 

 

Na última parte colocarase ao NEET nunha situación real e valóraselles. Para este exercicio, convídanse a dúas persoas externas 

para realizar a entrevista aos candidatos, cinco minutos para cada un. Ao final recibirán o feedback da persoa que os entrevistou. 

Os NEETS que non formaron parte do primeiro grupo de entrevistados recibirán instrucións do formador para a súa propia 



 

 

entrevista. Unha vez que a clase termine, realizarase un sesión de preguntas e respostas os 20 minutos finais. 

 

Recursos: 

O formador basearase en ferramentas previamente desenvolvidas na parte teórica sobre entrevistas de traballo. O formador 

entregará a cada participante unha carpeta con todos os elementos esenciais dos contidos teóricos. 

O formador contará tamén cun portátil e un vídeo para mostrar exemplos de entrevistas de traballo. 

Pódese adaptar material de vídeos xa existente.  

 

Para implementar a parte práctica da terceira sesión son necesarias dúas persoas convidadas do mundo dos negocios ou axencias 

de emprego..  

O espazo da aula terá suficientes mesas e estará equipada cun proxector. 

 

Avaliación: 

A valoración farase sobre a capacidade dos participantes de aplicar os coñecementos teóricos na parte práctica. 

 

O NEET ten que ser capaz de reunir os requirimentos no documento feedback (anexo 1). Os asesores, que contarán coa cualificación 

suficiente en ámbito das entrevistas de traballo, farán a súa propia valoración do progreso dos candidatos. As áreas do documento 

terán unha puntuación entre 1-4. 

Os resultados daranse a coñecer ao formador quen os transmite ao participante sinalando os puntos nos que debe prestar máis 

atención durante a entrevista de traballo. 

1: O candidato non está listo para a entrevista 

2: Hai grandes aspectos que deben mellorar 

3: Aínda hai algúns aspectos que necesita mellorar, pero, en xeral, está preparado 

4: O candidato está preparado, a práctica resultou case perfecta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Semana Actividades Detalles 

1h 

30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 h 

 

1h 30 

min 

Aprendizaxe 

teórica 

Presentación de  Power Point. 
Elaboración conxunta dunha carpeta que conteña os contidos teóricos esenciais  para os participantes. 

1.Teoría (1hr30) 
 

1.1 Definición da finalidade dunha entrevista de traballo: (10 minutos) 
O formador  contextualizará a finalidade dunha entrevista de traballo e as expectativas do  
potencial empresario. 
Basicamente, o formador explicará a relación entre empresario e empregado. 

 1.2 Os diferentes tipos de entrevista e de tests : (30 minutos) 
Os diferentes estilos de entrevista. 

• A entrevista clásica un a un (presencial ou por teléfono). 
• Entrevista cun panel 
• Entrevista colectiva 
• Entrevista en serie 
• Entrevista de traballo  temporal. 

O formador sinalará todas as formas de entrevista posibles. Describiráas e comparará para que os 
candidatos posúan unha visión dos tipos de entrevista aos que poden enfrontarse e para as que 
deben prepararse.  
 
Tipos de tests.  

• Tests de selección psicolóxicos/psicométricos 
• Tests de coñecemento 
• Tests de habilidades. 

Para os tests, o formador explicará os diferentes tipos de tets  que se utilizan no mercado laboral. 
Proporcionará aos  candidatos toda a información legal necesaria. Os futuros traballadores deberán 
coñecer os seus dereitos en relación a calquera cuestionario que deban cubrir e sobre o que pode 
preguntar ou non a un empresario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Actividades Detalles 

  

Primeira aplicación práctica dos 

coñecementos teóricos adquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación real e feedback 

Debate preguntas e respostas 

1.3 Preparación do candidato: (50 minutos) 

A clase da parte final da teoría é onde o formador inviste máis tempo. Trata dos 
aspectos básicos da entrevista de traballo. 

 Antes da entrevista 

 Durante a entrevista 

 Despois da entrevista e como ler un contrato de traballo. 

40 minutos de traballo  (actividades)  

20 minutos vídeo + feedback do participante. 

2. Sesión formativa práctica 1: traballo en grupo (1 h) 

Dúas persoas externas + formador (1h10). 

A avaliación do feedback daráselle ao formador que será o responsable de informar 
aos participantes en sesións individuais presenciais. 

Sesión  de preguntas e respostas (20 minutos). 

   3. Sesión práctica  2 : Simulación real e feedback (1hr30) 

Simulación real e  feedback 1hr10.  

Preguntas/respostas 20 minutos. 

 

 

 



 

 

 

Anexo1 

 
Documento Feedback 

 

Presentación física e de aspecto  NOTA : 
 

 

Linguaxe corporal: maneira de sentar, colocar as mans, postura corporal, distancia de sentar, etc…NOTA: 

 

 
 

 

Presentación do candidato NOTA: 
 

Pedir ao candidato un breve resumo de aspectos da súa historia e as razóns do seu interese na oferta. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Observacións (que destaca): 
 
 
 
 
 

 

Claridade e calidade do CV (aspectos positivos,que falta no CV,etc.)NOTA : 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Expectativas con respecto ao posto que se busca NOTA : 

• Que posto buscas? 

• Cales coas expectativas en relación ao posto ou postos buscados? 

• Aceptarías un posto a curto prazo? (se é un posto temporal) 

• Cales son as expectativas de salario? 

• que tipo de contrato de traballo estás buscando? 

• Prefires traballar só ou en equipo? Por que? 

• Cales son os teus obxectivos persoais?Cal sería o teu traballo ideal? 

 
Claridade e precisión de expectativas/metas? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
 
Credibilidade de expectativas? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
 
Coincide a horaria/quenda requirida e o esperado? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
 
Dispoñibilidade? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Competencias para a posto NOTA : 
 

Segundo o teu criterio, cales son as cualificacións necesarias para desenvolver o  traballo?  

Cales son as cualificacións para o posto ou postos?  

Cales son as túas competencias relacionadas co posto? 

      •Realizaches  prácticas laborais ou tes experiencia no posto? 

 Tes referencias? 

 Podes describir un día laboral no teu anterior emprego? 

  Podes nomear tres aspectos positives e tres negativos na túa exposición? (ser capaz de ilustrar calidades e defectos usando 

exemplos da experiencia laboral previa) 

 Por que deberiamos seleccionalo para o posto? 

 
                         Positivo                                                                                           Negativo 
 

                                            
 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Dispoñibilidade NOTA : 
 

• A que hora estaría disposto a empezar polas mañás? 

• Ata  que hora estaría disposto a traballar? 

•Estaría disposto a traballar con xornada partida? 

• Estaría disposto a traballar os fins de semana? 

• Ten  fillos? Como ten disposto a súa atención? a gardería, as horas extraescolares ou en caso de enfermidade como o 

xestionaría? 

• Tes coche? 

• Se vén en autobús, a que hora colle o autobús para o traballo? 

• Se vén en transporte público, Cales son as súas zonas? 

• Cal é para vostede o tempo aceptable de desprazamento? 

 

 

                         Positivo                                                                                            Negativo 
 

                                            
 

 

  

 



 

 

 

 

Módulo2: Establecemento e desenvolvemento dun proxecto profesional 

Ficha XVI. Implementación dunha rede para buscar un emprego: rede de contactos ou da internet 
 
 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario: 
 

 
Texto: 

Desenvolvemento e implementación dun proxecto profesional: implementación dunha rede de contactos ou da internet 

 

Descrición: 

As actividades do módulo duran en total 1 hora  

 

Obxectivos: 

O módulo proporciona ao participante os coñecementos sobre as principais páxinas web de procura de emprego e 

entidades públicas e privadas  que ofrecen servizos de información, orientación personalizada, acompañamento na 

procura de emprego, apoio para iniciativas empresariais que existen na súa localidade ou comunidade vinculando a 

oferta coa demanda; información sobre o traballo, solicitudes en liña ou directamente na empresa e como enviar 

solicitudes para traballos de anuncios ou de propia oferta. 

 

Prestarase especial atención ao Plan de Garantía Xuvenil desde a súa concepción a nivel europeo ata a súa 

implementación en cada estado membro da Unión, a través do estudo de como xuntar os portais nacionais e 



 

 

rexionais  ou dirixirse directamente aos servizos de emprego, comodidades dispoñibles, servizos ofertados, 

competencia activa e noticias. 

 
 
Metodoloxía: 

Exposición. 

 

Recursos: 

 

Rotafolio/encerado 

PC- Videoproyector- conexión a internet 

Follas de rexistro –resposta a anuncios de traballo e auto-ofertas 

Lista de páxinas de ofertas de emprego. 

 

 

Avaliación: 

Para obter datos cuantitativos e cualitativos de avaliación e elaborar un informe que avalíe a formación obtida, o impacto nos 

participantes, perspectivas de réplica, é necesario que cada participante cubra a ficha para o módulo de formación de forma 

individualizada seguindo as ferramentas de valoración preparadas por Cooperativa Atlante: 

- Cuestionarios de satisfacción sobre a exposición do formador/a en cada módulo 

- Cuestionario de aprendizaxe con preguntas abertas e pechadas sobre cada módulo (ao final das actividades ou comezo da 

seguinte. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Semana Actividades Detalles 

 
Guía de entidades públicas 
e privadas que ofrecen guía 
de servizos de emprego 
para mozos 
desempregados. 

 
 
 

Centrado no Plan de 
Garantía Xuvenil 

Informarase das funcións e servizos referidos ao traballo por centres de Información  
Xuvenil públicos e  (Empresas intermediarias, institucións formativas, oficinas de 
información, asociacións…) cunha guía interactiva de páxinas web de referencia. 

Os participantes contarán coa información sobre programas, iniciativas, servizos de 
información, formación personalizada e financiamento  a nivel local ou nacional 
dispoñible con plans ou oportunidades  para a formación, traballo ou orientación para 
a mocidade. 

Desde o principio ata poder conseguir un emprego ou formación adecuado ao seu 
perfil,  terán orientación personalizada nos centros de emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Módulo 2. Desenvolvemento e implementación dun proxecto profesional 

Ficha XVII: Encontro con profesionais 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Enderezo  electrónico: 

Horario:  

 
 
Texto: 

Desenvolver e implementar un proxecto profesional - Reunión cos profesionais no seu lugar de traballo ou prácticas. 

 

Descrición: 

A aula de docentes é o punto de encontro cos profesionais na aula e no lugar de traballo ou durante os días de formación práctica e no 

campo, e estará dedicado a :. 

• 6 horas teóricas e prácticas  

• 2 días na empresa. 

 

Metas: 

1.  Transferir aos participantes a descrición da misión e a visión das empresas que participan nas actividades de capacitación co fin de 

facilitar a súa entrada á parte das actividades de práctica empresarial. 

2. Fomentar a participación activa dos estudantes con preguntas e peticións aos invitados sobre  temas de interese con respecto a unha 

posible saída da situación  NEET, incorporarse a un emprego ou as actividades de  unha empresa autónoma. 

3. Simular entrevistas de selección con xogos de rol co fin de avaliar a capacidade dos estudantes para propoñer e usar  o seu propio 

perfil, a profundidade da súa motivación, a capacidade de xestionar por si mesmos nun ámbito  técnico en vista dunha colocación nun 

determinado contexto laboral. 

4. Probas do seu programa educativo directamente na empresa. 



 

 

 

Metodoloxía: 

Invitados implicados.  

Participación activa. 

Simulación entrevistas en rol playing. 

 

Recursos: 

Cuadrícula de preguntas abertas para as entrevistas de selección coa observación de dinámicas relacionais e contido de simulación de 

entrevistas de traballo preparadas na aula de formación ou outro espazo. 

Modelo de Proxecto de Formación 

Rotafolio/ lousa  

PC- Vídeo / proxector – conexión internet  

 

Avaliación: 

Preparación e administración aos invitados dunha cuadrícula para a avaliación dos intereses, a capacidade creativa, a dinámica e 

capacidade de observación de figuran entre os participantes NEETs nas actividades (para entregar e renovar ao final da reunión); 

Preparación e administración dos estudantes da aprobación da Xunta de Avaliación con respecto a tres elementos específicos: as 

actividades de capacitación levadas a cabo e do equipo de que se dispón; impacto en termos de opcións de empregabilidade e como se 

propuxo a confianza e a motivación sobre as oportunidades de emprego (para entregar e recoller ao final de todas as xornadas de 

formación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana  Horas  Temas Detalles 

1º día  (1 h) 

 

 

 

(1 h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 h) 

 

 

Presentación de empresas para a parte de 

formación práctica e asignación de tarefas, 

actividades que deben levar a cabo na 

empresa con respecto aos obxectivos do plan 

de mellora e estratexias para fortalecer 

marxes de emprego 

Presentación  dos representantes da empresa 

que informarán sobre  as características da 

empresa, os requisitos profesionais que se 

requiren, as oportunidades de carreira que 

ofrece, as características do mercado no 

sector. 

Intervención dos participantes con preguntas 

aos representantes. 

Á súa vez, aos representantes das empresas involucradas nas 

prácticas deberán presentar a súa empresa con respecto a: 

-Organización estrutural, acción e proceso  de produción; 

- Descrición dos  obxectivos da empresa  e o volume de negocios; 

- As ferramentas de comunicación interna (entre os sectores 

empresariais) e externos (cara aos clientes e provedores). 

- As tendencias da industria, a demanda do mercado con 

respecto a produtos e/ou servizos ofrecidos. 

- Os perfís profesionais e as habilidades necesarias para cada un 

deles. 

Os participantes,   baseándose nos  elementos proporcionados 

durante a sesión anterior e a intervención directa dos 

representantes da empresa, formularán preguntas e cuestións 

encamiñadas a profundar o coñecemento das empresas. 

Valoraranse as oportunidades de creación de redes e a sinerxia 

coas mesmas compañías. 

Tentarase equilibrar a demanda coa oferta. 

1º día  (3 h)  Simulación entrevistas de selección coas 

persoas convidadas e os participantes. 

Creación de dúas comisións avaliadoras que se encargará de 

xestionar as entrevistas de traballo. Á súa vez os participantes 



 

 

Semana  Horas  Temas Detalles 

colaborarán nas simulacións realizadas, mentres que os demais 

faráno  en calidade de observadores. 

Entrega aos seleccionadores dun conxunto predefinido de 

técnicas específicas e preguntas en relación cos perfís 

profesionais de entrada (estudos técnicos) e ás dúas áreas 

específicas de inclusión  de alumnos. Xunto con isto , entrégase 

unha matriz de avaliación coa definición de puntos de 

observación inmediata e efectiva para preparar un programa de 

formación individualizada. 

As entrevistas realizaranse en simulación e  é necesario  

centrarse nos elementos tradicionais (postura 

correcta,comunicación verbal e non verbal... ) e  tamén nos 

aspectos máis técnicos para  entrar nun cargo/posto, no 

desempeño dunha función e as tarefas asociadas con ela. 

1º día  (1 h) Avaliación dos resultados de entrevistas con 

verdadeira definición do plan individualizado 

sobre as actividades da empresa. 

Preparación e firma do programa de formación coas empresas  

especificando  as funcións que se han de cubrir na empresa e as 

normas do posto que se vai a cubrir (ferramentas dispoñibles, 

compromisos e responsabilidades, tarefas…) 

2º e 3º  

día 

1 día + 2º día en     a 

empresa 

 (8 h X 2 días)  

O programa dos días nas compañías farase de 

maneira paralela aos resultados dos tres 

primeiros días de formación. 

Día 1: Benvida e facerse cargo dos participantes por parte do 

titor; titor de empresa,  reunión co persoal, a transmisión das 

normas e procedementos, coñecemento da empresa, 

distribución de tarefas. 

Día 2: Actividades prácticas na empresa. 

 



 

 

 

 

 

Horario Engadir polo menos unha clase de 6 horas 

Coherencia cos 
obxectivos do proxecto 

Boa coherencia pero sería máis efectivo ter en conta outros materiais. 

Adecuación dos 
materiais 

Adecuados se consideramos a efectividade de materiais formais e recoñecidos pero serían máis útiles 
novos materiais máis actualizados  como CV electrónico, redes sociais para actualizar e compartir 
información, linkedln, vídeos, etc. 

Relevancia do contexto 
pedagóxico 

Modelo mixto 

Efectos imprevistos Nada que sinalar 

Interacción coa contorna Engadir máis visitas a compañías de acordo coas expectativas e os plans de acción dos participantes 

Elementos a ter en conta 
A metodoloxía de traballo en equipo e a posta en común permite centrarse nas experiencias  e compartir 
novos coñecementos e capacidades entre os participantes. Posibilitan a avaliación mutua. 

 

 

 

 



 

 

 

Ti 
podes 
facelo 

 
 

 
 

 

  



 

 

Módulo 3: Procura de formación, entrar nun dispositivo de inserción 
 

Ficha XVII: Coñecemento e explicación de recursos  locais para  a financiamento de proxectos 
 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 
Texto: 
Existen diferentes recursos que as diferentes entidades e os gobernos locais, rexionais, nacionais e/ou transnacionais poñen a 

disposición dos cidadáns co fin de facilitar a inserción sociolaboral e de benestar de cada un deles. 

A través deste módulo preténdese que cada participante teña coñecemento de todos os recursos materiais, tecnolóxicos  e humanos 

que lle poidan ser útiles ou lle faciliten a súa inserción laboral e social e respondan os seus intereses persoais. 

 

Descrición: 

Póñense en coñecemento, explican e descríbense os programas, proxectos ou accións das entidades públicas e/ou privadas que están 

destinados aos ámbitos educativos, laborais e de benestar dos cidadáns en xeral e dos mozos en particular. 

 

Metas: 

Coñecer os recursos materiais, tecnolóxicos e humanos que están a disposición de cada cidadán 

Saber acceder e manexar todos os recursos dispoñibles  

Seleccionar e adaptar os necesarios para cada perfil. 

 

Metodoloxía: 

Exposición e explicación dos recursos nunha sesión de grupo. 

Seleccionar e adaptación individualmente. 

 

Recursos: 

Computador, proxector, pantalla e conexión a internet 

 
 



 

 

Material de apoio: 
Acceso a servizos de emprego público nacionais e locais (información e procura) 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=é&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1 
Otros servicios de emprego 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=é&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1 
Plans nacionais de aplicación de garantía xuvenil 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en 

            Erasmus para emprendedores  
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=é 
Axudas locais/rexionais para autónomos e/ou creación de empresas. 
Avaliación: 
Capacidade de acceder e de informarse sobre os recursos dispoñibles en xeral 

Capacidade de seleccionar os adecuados 

Capacidade de elaborar unha proposta de uso propio dos máis adecuados ao propio perfil. 

 

Hora Tema Detalles 

1h Coñecemento de recursos 

dispoñibles. 

Exposición dos programas e/ou proxectos locais, rexionais e/ou nacionais 

dispoñibles. Como sintetizar a información que interesa de cada un deles: 

que é, para que é, para quen, cales son as vantaxes a curto e longo prazo e 

como participar en cada programa. 

1h Procura e acceso persoal a 

programas. 

Cada participante  busca, accede e selecciona a información de cada un 

deles. 

30min Selección de  l adecuar ao perfil 

ou a os intereses persoais. 

Cada participante debe valorar aqueles que considere interesantes, de valor 

ou utilidade para si mesmo e expoñer as razóns. 

30min Rexistro, participación no proceso 

dos seleccionados. 

Cada participante deberá iniciar o proceso de participación nos programas 

ou proxectos  seleccionados. 

 
Exames: 
Análise e avaliación do proceso de participación nos diferentes programas e proxectos do participante 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es


 

 

 
Módulo 3: Procura de formación,  entrar nun dispositivo de inserción. 
Ficha XIX: Acceso a unha plataforma actualizada de ofertas de formación, coñecemento de páxinas web de referencia. 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Enderezo  electrónico: 

Horario:  

 
Texto: 
Existen ofertas de programas  de formación e educación formal e non formal así como accións formativas que complementan ou 

facilitan o acceso a cualificacións e acreditacións válidas que facilitan o acceso ao mercado laboral. 

Algunhas son de educación propiamente dita e outras son de adquisición e/ou perfeccionamento de habilidades  que favorecen a vida 

persoal, social e laboral. 

 

Descrición: 

Existen programas destinados a mellorar o nivel de aptitudes e competencias crave, adaptándose ao mercado de traballo e que tamén 

contribúen á participación e cohesión da sociedade. 

Trátase de expoñer os plans de educación formal pero en especial farase máis énfase nos plans formativos e complementarios á súa 

educación formal que existen e aos que pode ou lle convén acceder. 

Dar a coñecer as oportunidades en educación superior, educación e formación profesionais, educación escolar e educación de adultos e 

as oportunidades de aprendizaxe non formal e informal no ámbito da mocidade. 

 

Metas: 

Coñecer os plans educativos/formativos da súa contorna máis inmediata 

Coñecer as posibilidades de formación a través de plataformas (uso das tecnoloxías) 

Saber acceder como participar en cada un deles 

Seleccionar e adaptar os adecuados para cada perfil. 

 
Metodoloxía: 
Exposición e explicación dos plans nunha sesión de grupo adaptando ao perfil do grupo 

Seleccionar e adaptación individualmente. 



 

 

 

 
Recursos: 
Computador, proxector, pantalla e conexión a internet. 

 
Material de apoio: 
 
Campos de educación e capacitación  2013  
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-fields-of-education-training-2013É.pdf 
 
Clasificación internacional de estudos 
http://www.uis.unesco.org/education/pages/international-standard-classification-of-education.aspx 
 
Programas de mobilidade: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_é.htm 
 
Programa de garantía xuvenil 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 
 
Programa de mobilidade laboral 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=é&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=38 
 
Programa europeo de educación, formación, mocidade e deporte da UE 
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_é.htm 
 
Plataformas de apoio á TICs, e-Twinning, Plataforma electrónica para a aprendizaxe de adultos en Europa (EPALE) 
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 
http://ec.europa.eu/epale/es 
 
 
Avaliación: 

Capacidade de acceder e de informarse sobre os recursos dispoñibles en xeral. 

Capacidade de seleccionar os adecuados. 

Capacidade de elaborar unha proposta de uso propio dos máis adecuados ao propio perfil. 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013ES.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=38
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_es.htm
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/epale/es


 

 

 
 

 

Horario Temas Detalles 

 
1h 

Coñecemento dos recursos 
dispoñibles. 

Exposición dos programas e/ou proxectos locais, rexionais e/ou nacionais dispoñibles. 
Como sintetizar a información que interesa década uno deles: que é, para que é, para 
quen, cales son as vantaxes a curto e longo prazo e como participar en cada 
programa. 

1h Procura e acceso persoal aos 
programas. 

Cada participante  busca, accede e selecciona a información de cada un deles. 

1h Selección dos adecuados ao 
perfil e/ou intereses persoais. 

Cada participante debe valorar aqueles que considere interesantes, de valor ou 
utilidade para si mesmo e expoñer as razóns. 

1h Inscrición, proceso de 
participación nos 
seleccionados. 

Cada participante deberá iniciar o proceso de participación nos programas ou 
proxectos  seleccionados. 

 

 

Exames: 
 Análise e valoración do proceso de participación nos diferentes programas e proxectos do participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Módulo 3: Procura de formación, entrar nun dispositivo de inserción. 
 
Ficha XX: Exemplos de boas  prácticas. 
 
Formador/a: Teléfono: 
Institución: Correo electrónico: 

Horario:  
 
 
Texto: 

 

Programas e proxectos de apoio aos grupos desfavorecidos por diferentes factores financiados polos gobernos locais, rexionais, 

nacionais e a Comisión Europea e que foron levados a cabo por iniciativa propia ou a través de organizacións. 

Estas experiencias e os resultados pódense transferir e son moi útiles para a implementación de proxectos propios ou programas para 

cada grupo de participantes. 

 

Descrición: 

 

As accións e actividades levadas a cabo descríbense e analízase a conveniencia da implementación  para cada grupo. 

 

Obxectivos: 

• Coñecer as actividades e accións de cada proxecto 

• Analizar os obxectivos e resultados e a súa correlación cos obxectivos do grupo de participantes 

• Analizar a conveniencia e a posibilidade de transferencia dalgún deles. 

 

Metodoloxía: 

Lectura e presentación de cada experiencia. 

Análise das diferentes fases de cada proxecto. 

 

Recursos: 



 

 

Computador, proxector, pantalla e conexión a internet. 

 

Material de apoio: 
 
Proxectos piloto do programa de Garantía Xuvenil 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-521_en.html 
 
Deseñando ou teu futuro 
http://xuventude.xunta.es/2014080113930/desenando-ou-teu-futuro-proxecto-piloto-de-estancias-visitas-en-empresas.html 
 
Volangteer 
 
http://www.volangteer.info/ 
 
Avaliación: 
Capacidade de acceder e obter información de cada proxecto. 
 
 
Horario Temas Detalles 
1h Coñecer os proxectos piloto Exposición de programas e / ou proxectos de piloto,información e resumo 

relevante para eles: o que é, para quen, cales son as vantaxes a curto 
e longo prazo e a forma de participar en cada programa. 
 

1h Buscar e acceder á 
información 

Cada participante participa na procura, acceso e selección da información 
de cada unha deles. 
 

 
 
Exames: 
Procura e síntese de información de cada proxecto. 

 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-521_en.htm
http://xuventude.xunta.es/2014080113930/desenando-o-teu-futuro-proxecto-piloto-de-estancias-visitas-en-empresas.html
http://www.volangteer.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Módulo 4: Guía e orientación para a creación de empresas. 
Ficha XXI: O traballo autónomo. 

Formador/a: Teléfono: 
Institución: Enderezo electrónico: 
Horario:  
 

Texto: 

Guía e orientación á libre iniciativa empresarial e a comezar un traballo autónomo. 

 

Descrición: 

O módulo, a partir das direccións da Axenda de Oslo para a educación do espírito empresarial en Europa, Libro Verde sobre o espírito 

empresarial e da iniciativa Mocidade en Movemento en 2020 e a Axenda de novas cualificacións e empregos, iniciativas específicas 

promovidas pola Dirección Xeral de Empresa e Industria, tentan non só transmitir as oportunidades relacionadas co espírito empresarial, 

senón tamén definir e validar as ideas de negocio que xorden do grupo de estudantes. 

 

Obxectivos: 

• Centrarse no concepto de espírito empresarial a través da avaliación da capacidade de innovación, a capacidade de planificación, 

capacidade de xestión proactiva iniciativas, toma de decisións e a asunción de riscos do participante 

• Transferencia de información sobre oportunidades de financiamento da libre iniciativa empresarial previstos en Europa para a 

educación empresarial, os plans nacionais e os previstos para os Fondos Estruturais de programación 2014-2020 

• Adquirir habilidades para a definición de ferramentas e accións para a creación de novas empresas 

• Adquirir coñecementos específicos relativos ás diferentes canles de financiamento (crowfunding, préstamo privado, scouting de 

negocios, ideas de negocio de asesoramento e de adquisicións, etc.) 

• Avaliación das ideas de deseño e planificación executiva de simulación - dun proxecto ou plan  de negocio (análise, modelos, deseño 

metodoloxías (xestión do ciclo de proxectos, marco, resultados, etc.). 

 

 
 



 

 

 
Metodoloxía: 

Exposición/ Bulebule de ideas e a escritura de ideas. 

Reunión informativa, habilidades técnicas básicas de administración ad hoc, capacidade de xestión e habilidades empresariais e de 

análise. 

Exposición con medios informáticos para visitar as webs, descargar as noticias de interese, etc. 

Titoría. 

 

Recursos: 

PC - Vídeo - Diapositivas - Rotafolio – encerado. 

As habilidades técnicas Matrix, capacidade de xestión e habilidades empresariais. 

PC - Formato Software- específico para Plan de Negocios. 

 

Avaliación: 

Co fin de obter datos dunha avaliación cuantitativa e cualitativamente  eficaz e, por tanto, producir un informe que avalía o valor 

educativo da formación levado a cabo, o impacto nos usuarios que participan, as perspectivas de réplica, é necesario que cada socio 

administre o módulo e  ferramentas de avaliación preparados especialmente polo Atlante Cooperativa: 

• Cuestionarios de satisfacción sobre os monitores dos módulos individuais referido ao modo de exposición/ participación / titoría / 

actividades desenvolvidas; 

• Cuestionarios de satisfacción sobre as ferramentas de información, a motivación á tarefa; 

• Cuestionario de aprendizaxe con preguntas pechadas e abertas para cada módulo (ao final das actividades ou principios da seguinte); 

• Informe dos monitores para cada participante, como libro de rexistro, con enfoque en competencias transversais expresadas polos 

estudantes individuais (espírito de equipo, actitude proactiva) e sobre as vocacións que manifestan nos sectores económicos, a difusión 

dos valores éticos e a cidadanía activa; 

• Entrevista motivacional cos participantes que deben manifestar os seus puntos de vista na realización de todas as actividades de 

formación tentando evitar o abandono; 

• Enquisa telefónica ou contacto persoal para verificar se hai abandono da condición Neets 60 días despois do final do curso de 

formación. 

 

 



 

 

 

 

Semana            horas Temas Detalles 
1º día                2h. Cultura empresarial: definición e análise; atención ás habilidades técnicas, capacidade 

de xestión e habilidades para o negocio con referencia ás competencias transversais, 
e en relación cos roles específicos /sectores económicos. 
 

Exposición, bulebule de 
ideas 
PC-vídeo-diapositivas-
rotafolios-encerado. 
 

1º día             6h. Análise dos recursos persoais dispoñibles no participante para realizar 
o seu proxecto completando os habilidades técnicas básicas, 
capacidade de xestión e habilidades empresariais e de realizar informes; a avaliación 
de estratexias de programación, 
alternativas, definir prioridades, tempos, ferramentas e recursos necesarios. 
 

Sesión informativa, 
coñecementos 
administrativos básicos ad 
hoc 
habilidades técnicas, 
habilidades de xestión e 
habilidades de negocios e 
de análise. 
As habilidades técnicas de 
base, habilidades de xestión 
e habilidades de negocios. 

2º día            2h. Liñas xerais e complementarias de financiamento. participación 
requisitos, criterios de avaliación (2 H); 
- A partir da idea de negocio co plan de negocios: bulebule de ideas, exercicio sobre 
posibles ideas e consecuentes  
modelos e ferramentas, deseño de metodoloxías  (construción de redes e asociacións 
e asina acordos e convenios, análises de contexto, análise da oferta e a demanda, os 
requisitos de calidade e os obxectivos de rendemento, económica e aspectos  
financeiros). 
 

Exposición do formador/a 
Apoios externos para este 
módulo/rotafolio 
notas de prensa. 
 

2º día             4h. Titorizar a xestión empresarial desde a experiencia 
dun novo empresario local, persoas invitadas, 
procedentes dos sectores produtivos imperantes na zona. 
 

Titoría. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Horario Engadir polo menos dúas clases de 6 horas 

Coherencia cos 
obxectivos do proxecto 

Boa coherencia pero sería máis efectivo ter en conta outros materiais 

Adecuación dos materiais 
Adecuados se consideramos a efectividade de materiais formais e recoñecidos aínda que se pode contar 
con novas e dispoñibles oportunidades de atopar financiamento para ideas de negocios, mesmo a nivel 
europeo. 

Relevancia do contexto 
pedagóxico 

Modelo mixto 

Efectos imprevistos Elaboración práctica de modelo de negocio 

Interacción coa contorna 
Engadir visitas a entidades públicas e privadas que apoien a emprendedores e a autoempregados  e que 
teñan éxito ou se implanten no territorio 

Elementos a ter en conta 
A metodoloxía de posta en común (bulebule de ideas) permite a elaboración de forma práctica dun plan 
de negocio tendo en conta diferentes habilidades, experiencias e dificultades e puntos fortes. 

 

 



 

 

 

Módulo  4: Guía e orientación para a creación da propia empresa 
Ficha XXII: Flexibilidade laboral  e  traballo  a tempo parcial.    
 
 
Formador/a :. Teléfono: 
Institución: Enderezo electrónico: 
Horario:  
 

Texto: 

O curso proporciona información sobre 3 temas/ aspectos importantes que inflúen de maneira significativa a cantidade de NEET: traballo 

flexible e a tempo parcial  

O aumento da flexibilidade no traballo é un elemento importante da estratexia europea para o emprego. As empresas deben ser máis 

flexibles a fin de responder os cambios repentinos na demanda, adaptarse ás novas tecnoloxías e estar en condicións de innovar 

constantemente para 

para seguir sendo competitivos. A flexibilidade, con todo, non só se identifica como un ingrediente importante na procura da 

competitividade polos empresarios. 

Tamén no lado da oferta, os empregados actuais esixen horas e / ou horarios de traballo flexibles de traballo co fin de adaptarse aos seus 

estilos de vida preferidos e reconciliar a vida laboral e familiar. 

Con todo, a  flexibilidade dos empregados e do empresario non converxen necesariamente xerando novas tensións entre empresarios e 

empregados, e entre homes e mulleres. 

A duración da semana laboral é un elemento importante do contrato de traballo. Durante moito tempo, a tendencia foi cara a unha 

regulación progresiva e un acurtamento  do horario de traballo semanal. Con todo, ao final do século 20, a énfase desprazouse en favor 

das horas de traballo máis flexibles e individualizados. 

Co fin de dar cabida a estes desenvolvementos, o marco regulatorio ten centrarse máis no que permite solucións a medida dentro dos 

límites dun marco de común acordo. O resultado pode depender no sistema das relacións laborais e a forza das diferentes partes 

implicadas, con diferentes roles para as medidas lexislativas, a negociación colectiva e as negociacións bilaterais entre o empresario e o 

empregado. 

 A este respecto, debe terse en conta que a lexislación non necesariamente redundará nunha mellor posición para os empregados. 

Nalgúns países a fortaleza e a cobertura dos convenios colectivos poderán ser comparable ou mesmo mellor que a lexislación nacional 



 

 

doutros países. 

 
As diferenzas na duración da xornada laboral entre os Estados membros da UE seguen sendo moi grandes. Por exemplo, as horas 

laborais individualizadas parecen ser relativamente xeneralizada nos Estados membros o norte e oeste da UE, mentres que, sobre todo 

nos novos Estados membros, a semana laboral de 40 horas tradicional é aínda moi habitual. En canto á perspectiva do proxecto de vida, 

o traballo a tempo parcial é menos común nos empregados masculinos no grupo de idade máis nova, o que suxire que o traballo a 

tempo parcial facilita unha combinación de traballo coa educación para o grupo de idade nova e xubilación progresiva no grupo de idade 

adulta (aínda que os niveis seguen sendo baixos en comparación coas empregadas). As horas extraordinarias de traballo e longas horas é 

máis común no grupo de idade máis nova e o grupo de idade máis avanzada. Nalgúns países, con todo, as longas xornadas laborais son 

máis comúns entre os empregados novos. 

A principal forma de flexibilidade do tempo de traballo entre os empregados femininos é un traballo a tempo parcial. 

A pesar de que ter fillos é unha razón importante para traballar a tempo parcial, traballos a tempo parcial  no grupo de máis novos non 

son sempre os máis altos. 

 

Desde o punto de vista da igualdade de xénero, o aumento da flexibilidade nas xornadas laborais  debería ser clasificado de maneira 

positiva na medida en horas de traballo máis individualizados poden axudar aos empregados para conciliar as súas obrigacións laborais e 

a vida persoal. Por tanto, é probable que as horas de traballo máis personalizadas teñen un efecto positivo na taxa de participación 

feminina. 

Maior flexibilidade na duración da xornada laboral, con todo, tamén parece ter algúns efectos adversos sobre a igualdade de xénero, 

tendo en conta que a principal forma de flexibilidade entre as empregadas é un traballo a tempo parcial. 

 Na maioría dos países, o traballo a tempo parcial segue concentrada en sectores de baixa remuneración con oportunidades baixos de 

carreira e de formación. 

Por tanto, é difícil afirmar que unha maior flexibilidade - en canto á duración da xornada laboral - teña o efecto desexado dunha maior 

igualdade de xénero. 

 

Descrición: 

Este módulo é especialmente dedicado ás nais solteiras mozas que están a entrar no mercado de traballo. Dentro deste módulo, os 

participantes aprenderán sobre os 

regulamentos e leis nacionais sobre postos de traballo  a tempo parcial vacantes e postos de traballo flexibles para as nais solteiras 

novas. 



 

 

 Presentarase a visión xeral das posibilidades, a praxe e a visión xeral dos empleadores que ofrecen postos de traballo flexibles en 

determinado país. 

 Os participantes aprenderán tamén acerca da praxe noutros países da UE. 

 

Obxectivos: 

-Incrementar o coñecemento sobre as boas prácticas para as nais novas en determinado país 

- Aumentar o coñecemento acerca dos regulamentos nacionais e as leis sobre postos de traballo a tempo parcial e postos de traballo 

flexibles 

- Aumentar o coñecemento e a comprensión de postos de traballo de tempo parcial e flexible 

- Coñecer os dereitos e obrigacións derivados deste tipo de traballos 

- Coñecer a praxe noutros países da UE. 

 
Metodoloxía: 

Exposicións proporcionadas por un formador/a (presentación de PowerPoint, a discusión) 

Exercicios individuais e / ou prácticas 

Talleres. 

 

Recursos: 

-Apoio- presentación de PowerPoint 

- Proxector de vídeo e un computador portátil 

- Rotafolio. 

 

Avaliación: 

O proceso de avaliación do curso realizarase da seguinte maneira: 

 

- Avaliación do formador/a e o curso propiamente utilizando o Cuestionario de Avaliación Formador / Módulo cuberto polos 

participantes. 

 

 

 



 

 

 

Horas Temas Detalles 

0:20h Introdución do tema, presentación dos participantes, as probas de 
coñecemento dos participantes sobre o tema 

Exposición do formador/a 

0:30h Módulo1:  
- Definición de tipo flexible de traballo con exemplos 
- Definición de tipo de medio tempo de traballo con exemplos 
- Presentación dos dereitos e obrigacións derivados do emprego a 
tempo parcial en relación con social e a saúde importa 

Exposición do formador/a 
Rotafolio 
Documentos 

0:30h Módulo 2:  
- A praxe xeral de horarios a tempo parcial / flexible en determinados 
sectores / países 
- Presentación de empresas familiares 
- Onde buscar traballos a tempo parcial/con flexibilidade laboral 
- Como obter fondos da UE para os programas de intercambio / 
mobilidade 
- Praxe con traballos a tempo parcial e o emprego flexible noutros 
países da UE 
 

Exposición do formador/a 
Rotafolio 
Documentos de apoio 

0:30h Cada participante realiza un exercicio práctico que consiste en 
elaborar un plan acorde coa información proporcionada polo 
formador/a. 
Cada participante presentará o seu plan seguido dun debate e 
consellos por parte do formador/a. 
Este exercicio é importante para valorar o progreso e os 
coñecementos adquiridos durante a formación. 

Exposición do formador/a 
Rotafolio 

0:10h Feedback dos participantes enchendo o cuestionario de avaliación do 
curso 

Formador/a, exposición. 

 

 

 

 



 

 

 

Módulo  4: Guía e Orientación para a creación da propia empresa  
Ficha XXIII: Autoemprego/emprendedores para quen ten unha idea de negocio e queren información sobre como implementala. 

 

Formador/a : Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 

Texto: 
 
"O autoemprego / espírito emprendedor para aqueles que teñen unha boa idea de negocio e gustaríalle obter máis información sobre a 
creación dunha empresa. 
Este módulo representa un paso importante cando se quere crear un novo negocio ou para converterse en empresario. 
 Ademais, o empresario desenvolve un modelo de negocio, consegue os recursos humanos e materiais necesarios e é totalmente 
responsable do seu éxito ou fracaso. 
 
Descrición: 
 
Dentro deste módulo, os participantes aprenderán cuestións teóricas, tales como: contexto empresarial (características, compoñentes e 
estratexias),concepto de emprendedor, habilidades e destrezas dos empresarios con éxito, o plan de negocio (definición, función, 
características e a súa necesidade, tipos e contido dun plan de negocio), os recursos necesarios para levar a cabo un negocio e os fondos 
europeos, fonte de financiamento para os proxectos que se refiren ás actitudes empresariais. 
 
Obxectivos: 
 
- Coñecemento dos principais compoñentes, características e estratexias de xestión da contorna empresarial; 
-Coñecemento da principais cualificacións e habilidades que caracterizan a un empresario con éxito. 
- Coñecemento del significado do termo "plan de negocios" e a comprensión dela importancia de desenvolver un plan de negocios 
viable; 
- Coñecemento dos principais tipos de recursos e a forma básica da consecución dos recursos financeiros; 
- Coñecemento das normas e os pasos principais de acceso e utilización dos fondos da UE. 
 
 
 



 

 

 
Metodoloxía: 
 
-Exposicións do formador/a ( PowerPoint e discurso); 
-Exercicios individuais e/ou prácticos; 
- Talleres. 
 
Recursos: 
 
- Soporte-presentación de PowerPoint; 
- Proxector de video  un computador portátil; 
- Rotafolio. 
 
Avaliación: 
 
O proceso de avaliación do curso realizarase da seguinte maneira: 
-Primeira etapa- Avaliación do coñecemento dos participantes antes e despois de que asistiran ao curso; 
-Segunda etapa- Avaliación de a actividade do formador e os produtos do curso a través das ferramentas do cuestionario de avaliación 
do  curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Semana Horas Tema Detalle 

1er día 30 min Presentación xeral sobre a cultura de a iniciativa empresarial: 
definición, conceptos e  teorías.Habilidades, obstáculos e barreiras 
para facerse empresario. 

Exposición do formador/a 
Powerpoint con esta 
información 

1er  día 1h Presentación del tema de este módulo: contexto empresarial 
(características, compoñentes e estratexias),o concepto de 
emprendedor, habilidades e destrezas dos empresarios de éxito, o 
plan de negocios (definición, función, características e necesidades, 
tipos e contido dun plan de negocios,os recursos necesarios para levar 
a cabo negocios, fondos europeos, fonte do financiamento de 
proxectos que se relacionan coa actitude emprendedora. 

Material de apoio.  
Rotafolio 

1er  día 2h Módulos do  curso: 
-O papel da cultura emprendedora na economía; 
-Cómo se fai un empresario (pasos, habilidades e habilidades para ser  
un empresario de éxito, riscos e barreiras que hai que superar); 
-Cómo elaborar un plan de negocios; 
-Como obter os fondos europeos no campo do 
emprendedor(oportunidades financeiras, como se elaboran propostas 
de proxectos). 

Material de apoio.  
Rotafolio 

1er día 2h Os formadores involucran aos participantes nun« exercicio práctico 
»no que cada NEET debe pensar e presentar posibles ideas de negocio 
e  discuten sobre o financiamento e métodos para  establecer os 
posibles negocios. 
Todas estas discusións/debates están vinculados coa información 
presentada polos formadores. 
Este exercicio é importante con fin de avaliar os coñecementos 
adquiridos durante o curso. 

 

1er  día 30 min Visita a unha empresa. Presentación das actividades desenvolvidas na 
mesma. Presentación dos proxectos levados a cabo nela. 

Representantes da 
empresa 

 



 

 

 

Horario: A sesión de emprendedores necesitaría 2 días (12 h), tendo en conta o interese dos participantes en pensar e practicar o 
contido das súas ideas de proxecto. 

Coherencia cos obxectivos: Aqueles Neets  que teñen unha idea real de negocio (non todos os participantes) son os máis apropiados 
para participar nestas sesións, son os que teñen a inspiración, a necesidade de información e de aclarar a relación entre a súa idea e 
un plan de negocio. 

Pertinencia das ferramentas: Cando se fala dun plan de negocios, os participantes queren falar dos seus casos e ideas desde o 
comezo, é importante falar de todos os elementos das ideas dos participantes, non só teoricamente senón tamén sobre ideas 
concretas. É necesario incluír información sobre o marco legal de implementación dunha idea de negocio a nivel local e tamén sobre 
o marco legal de todos os tipos de traballo incluídos os de tempo parcial e a flexibilidade laboral. 

Relevancia do contexto pedagóxico: O modelo mixto parece ser o máis apropiado empezando con teoría sobre os elementos dun 
negocio de éxito e continuando co debate sobre eses elementos en relación coas ideas concretas de negocio dos participantes. 
Ademais  se se engade a persoa convidada  ou a visita a unha empresa é un beneficio engadido. 

Efectos imprevistos: Non todos  os participantes están interesados neste tema e non proxectan ningún negocio. A asistencia é máis 
baixa que noutras sesións. Estes días serán de actividades alternativas. 

Interacción coa contorna: Un invitado  ou visita a unha empresa e/ou debate cun empresario  

Elementos importantes en que centrarse: As propias ideas de negocio, no posible, permite aos participantes pensar sobre os 
elementos importantes nun plan de negocios. 

 

       

 



 

 

 

                           

                                                          

 



 

 

 

Módulo 5: Procura dun traballo temporal 

Ficha XXIV: Apoio aos que lles gustaría traballar fóra a buscar ofertas apropiadas de traballo estacionais ou período de verán ou de 

vacacións 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

Texto: 

Hai oportunidades de programas de voluntariado ou a formación ou  períodos de prácticas  no estranxeiro que proporcionan unha 

consolidación dos coñecementos e as habilidades sociais e ao mesmo tempo permitir que o coñecemento das diferentes contornas 

socioculturais e a adquisición e perfeccionamento de competencias nun idioma diferente. 

Así son as experiencias de mobilidade que faciliten a inserción laboral dos participantes proporcionando unha experiencia profesional á 

vez que contribúe ao seu desenvolvemento persoal e social mediante o fortalecemento do seu nivel de autonomía e confianza en si 

mesmo. 

Descrición: 

As actividades dos programas de voluntariado realízanse nunha entidade noutro país (ou o mesmo). 

Os programas de mobilidade permiten facer un período de prácticas nas empresas nun país diferente ao seu durante un determinado 

período, a fin de complementar os estudos adquiridos e / ou coñecer un ambiente laboral. 

Hai programas europeos que financian estes proxectos, cada un está destinado para os diferentes perfís dos participantes. 

Obxectivos: 

Facilitar a integración laboral de persoas coa acreditación dunha primeira experiencia laboral 

Coñecer o mercado laboral doutro país distinto do seu 

Permitir o desenvolvemento persoal e social 

Metodoloxía: 
Presentación e explicación dos recursos nunha sesión de grupo 
Selección e adaptación individualmente. 
 



 

 

Recursos: 

Computador, proxector de diapositivas, pantalla e conexión a Internet 

Material de apoio: 

Portal Europeo da Mocidade: 

             http://europa.eu/youth/es 

Programa Erasmus+  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-in-detail_en.pdf 

Programa Eures 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=é&catId=9388 

Avaliación: 

• Habilidade para acceder e coñecer varios programas de mobilidade 

• Habilidade para seleccionar os máis adecuados segundo os intereses e as necesidades  

• Habilidade para desenvolver unha proposta adaptada ao propio perfil. 

Horas Temas Detalles 

1h 30 
min 

Coñecemento do Portal 
Europeo da Mocidade 

O Portal Europeo da Mocidade; como resumir a información relevante de cada sección: que é, 
para quen, que vantaxes a curto e longo prazo de cada programa. 

 Coñecemento de Erasmus+ Cada parte do programa é explicada en cada grupo, é importante ver que organizacións teñen 
proxectos aprobados e comprobar se algún deles é interesante para os participantes. 

 Coñecemento do Programa 
Eures 

O programa é explicado ao grupo, é importante entender o proceso de participación 

 

Exames: 

 Análise e avaliación do proceso de participación en programas e proxectos dos participantes. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Módulo 6: Mellora das habilidades en idiomas estranxeiros 

Ficha XXV: Incrementar as habilidades lingüísticas en idiomas estranxeiros 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 

Texto: 

A aprendizaxe de idiomas é unha das prioridades crave o apoio da Comisión Europea. O novo programa, chamado Erasmus +, responde 

a un informe da Comisión Europea sobre a importancia das competencias lingüísticas nun mercado onde as empresas operan cada vez 

máis a nivel internacional. 

Na súa intervención na London Language Show recentemente, o comisario europeo de Educación, Cultura, Multilingüismo e Mocidade, 

Androulla Vassiliou, dixo: "A aprendizaxe de idiomas é vital en Europa ... Necesítanse competencias en lingua estranxeira non só para  as 

grandes multinacionais, senón  tamén cada vez máis para as PEME [pequenas e medianas empresas] con estratexias de márketing 

internacional, e para os servizos públicos que teñen que lidar cos cidadáns cada vez máis multiculturais e multilingües ". 

Unha necesidade de máis coñecementos de idiomas identificouse en toda Europa. O 2012 a Enquisa Europea de Competencias 

Lingüísticas probou a competencia no seu primeiro idioma estranxeiro por estudantes na educación secundaria inferior e superior (polo 

xeral de entre 14 e 16)  atopáronse  diferentes niveis. Por exemplo, Malta e Suecia tiñan unha media de 82% para Inglés como primeira 

lingua estranxeira a través da lectura, escoitar e escribir no nivel máis difícil, mentres que en España e Francia a súa media  é do 29% e 

14%, respectivamente, para Inglés no mesmo nivel nas tres competencias. 

Mentres tanto, difundiuse amplamente o ano pasado que menos do 9% dos adolescentes en Inglaterra ten máis dun nivel básico no 

idioma estranxeiro que están a estudar. 

 

 

 



 

 

Os coñecementos lingüísticos son cruciais para a mobilidade internacional. A aprendizaxe de idiomas está no centro do novo programa 

de mobilidade internacional da UE, Erasmus+, cuxo obxectivo é substituír e combinar unha serie de programas de mobilidade 

internacional da UE existentes-incluíndo o Programa de Aprendizaxe Permanente (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus), Mocidade 

en Acción e Erasmus Mundus e Tempus. 

Cun orzamento de preto de 15 mil millóns de euros (US  20. 3 mil millóns), Erasmus+ proverá de fondos durante un sete anos a máis de 

catro millóns de persoas con proxectos de voluntariado, traballo, formación ou estudos no estranxeiro. Isto significa un aumento do 

40% comparado cos programas que desaparecen e un aumento significativo do número de beneficiarios, os cales, foron entre o 2007 e 

o 2013, preto de 2,5 millóns. 

Como resultado, máis estudantes europeos que nunca estarán a aprender os cinco principais idiomas co programa de mobilidade: 

Inglés, Francés, Alemán, Italiano e Español. Os estudantes que necesiten apoio lingüístico terán acceso  en liña voluntario a estes 

idiomas  e a Comunidade Europea ten previsto ampliar aos idiomas menos falados. Os niveis de idioma dos participantes Erasmus+ 

serán valorados antes  e despois da súa estancia fose para facer un seguimento da achega do programa á aprendizaxe de idiomas. 

Erasmus+ proporcionará fondos para a valoración sistemática das competencias lingüísticas a longo prazo antes e despois da 

mobilidade, incluíndo a mobilidade de profesores. 

Ao mesmo tempo que favorece a vida no estranxeiro para vivir, estudar e traballar en diferentes partes do mundo, as habilidades 

lingüísticas confiren unha competencia considerable no mercado laboral actual. Isto aplícase mesmo a nativos que falan Inglés, usada 

como lingua vehicular en todo o mundo. 

Descrición: 

Este módulo está particularmente  dedicado aos NEETs con deficiencias de coñecemento de idiomas estranxeiros ou para aqueles qu  

eles gustaría incrementar o seu nivel actual dun idioma estranxeiro. 

Os participantes aprenderán a valorar a importancia de aprender idiomas estranxeiros non só por razóns de mobilidade senón tamén 

cando buscan un traballo mesmo no mercado nacional. 

Os participantes coñecerán os cursos de idiomas que ofertan distintos provedores así como métodos alternativos de aprender un 

idioma dentro ou fóra do propio país. 

 



 

 

 

Metas: 

- Familiarizarse cun mínimo nivel dun idioma estranxeiro 
- Coñecer o máis demandado no mercado laboral 
- Saber que tipos de sistema de certificacións e provedores de idiomas dentro e fóra do país 
- Incrementar o coñecemento  sobre a aprendizaxe de idiomas  noutros países europeos e das posibilidades de adquirir subvencións. 
 

Metodoloxía: 

- Exposición  do formador/a (Power  Point, debate). 
- Talleres. 
 

Recursos: 

- Material de apoio- Prestación de Power  Point. 
- Vídeo proxector e portátil. 
-Rotafolio. 
 

Avaliación: 

Para a avaliación seguirase o proceso seguinte: 

- Avaliación do formador/a e do curso usando o cuestionario Formador/módulo cuberto polos participantes. 

 

 

 

 

 



 

 

Horas Temas Detalles 

20 min. Introdución do tema, a introdución  
dos participantes, probas ao participante de coñecementos sobre o tema. 

Exposición oral do 
formador/a 

50 min. Introdución da importancia do coñecemento dunha lingua estranxeira ao entrar no 
mercado laboral. 
Demostración de casos prácticos- estatísticas dos motores de procura de emprego 
sobre a forma  en que moitos empresarios requiren o coñecemento de idioma 
estranxeiro. 
Familiarizarse coas tendencias actuais e requisitos do mercado de traballo 
Familiarizarse co  sistema xeral de certificación de linguas. 
Revisión das institucións que proporcionan certificacións no fogar e no estranxeiro e os 
que ensinar idiomas a nivel local. 
Posibilidades de cofinanciamento para cursos de idiomas. 
Outros métodos de aprendizaxe de idiomas. 

 

20 min. A aprendizaxe das linguas estranxeiras noutros países da UE 
Revisión das prácticas e experiencias doutros participantes de programas de 
intercambio 
(minimamente un dos participantes do programa de intercambio comparte a 
experiencia persoal). 
Revisión de posibilidades e información sobre como obter fondos da UE para o 
intercambio/programas de mobilidade. 

 

20 min. Os formadores involucran á audiencia nun «Exercicio práctico» no que cada NEET debe 
elaborar un Plan de acordo coa información presentada polos adestradores. 
A presentación dos plans de NEET será seguida dun debate e de asesoramento polo 
formador/a. 
Este exercicio é importante co fin de avaliar a comprensión e o coñecemento 
adquiridos durante o curso. 

 

10 min. A retroalimentación dos participantes polo Cuestionario de Avaliación do curso.  

 

Exames: 

Non hai para este módulo. 



 

 

 

Explicación do modelo mixto 

Obxectivos 

O modelo mixto é unha resposta a unha observación xeral sobre  que hai unha desafección total por parte dos mozos considerados 

como NEETs aos  métodos educativos tradicionais, e en concreto á lección maxistral, preferindo o modo de aprender facendo e baseado 

na  experiencia. Nese sentido é máis efectivo involucrar aos mozos nun proceso de facilitar  o que poderían ser experiencias 

profesionais  e acompañando aos participantes  en actividades prácticas e, dentro desta forma, tratar de identificar as competencias e  

transferir coñecemento. 

O modelo mixto é recoñecido como un camiño vocacional próximo á profesión e máis directamente transferible ao mundo do traballo,. 

Obxectivo específico do modelo mixto nos cursos piloto de formación  é reforzar os contidos teóricos aprendidos na aula 

e dados en áreas competenciais a través de experiencias de traballo co obxectivo final de promover a autopromoción dos mozos e o 

autoemprego; ademais de asegurar ao Neets unha actividade de apoio concreto e real para facilitar o coñecemento e o encontro coas 

institucións públicas e privadas dedicadas a servizos sociais, emprego e orientación aos mozos. 

 

A elección (do modelo mixto) 

A elección dese modelo está estritamente relacionada coas características do grupo específico dos participantes, que forma parte da 

categoría máis complexa e heteroxénea como a de NEETs . Os resultados das entrevistas individuais a NEETs  e os grupos de estudo 

realizados en Italia sinalaron as seguintes necesidades: 

- Para enfocar a intervención do proxecto nos mozos de idades comprendidas entre 20 e 29; 

- Proporcionar unha formación mixta (teórica e profesionalizante) para transferir aos participantes  NEETs os coñecementos e 

ferramentas útiles para realizar funcións e tarefas. 

As competencias transferidas dos formadores durante as sesións pódense aplicar directamente nas empresas onde realizan actividades 

prácticas. Así, a  empresa que visiten non é considerada como unha práctica ou como unha actividade de traballo relacionado co 

proceso de produción ou dos servizos operativos de cada empresa; pola contra, ten que ser considerado como un momento para avaliar 

e practicar os coñecementos teóricos adquiridos na aula. 

O modelo mixto, baseado na combinación de metodoloxías didácticas integradas, lección teórica e a formación no traballo, fai posible a 



 

 

consolidación e o fortalecemento de capacidades e habilidades adquiridas, e cada elemento metodolóxico  nun contexto convértense 

na extensión e mellora do outro. 

 

A realización 
Para implementar o modelo mixto unha parte da vía teórica total (en termos de horas) dedicarase a visitar empresas seleccionadas da 
localidade. 
En concreto, levará a cabo o mínimo de tempo teórico por módulo, a planificación das visitas a empresas (8h por día durante 5 días en 
total), con relación a cada un de   os módulos seguintes: 
 
- Valoración, desenvolvemento e implementación de módulo de proxecto profesional; 
- Procura de formación, entrar nun dispositivo de inserción 
- Guía e orientación sobre a iniciativa empresarial e o traballo como autónomo. 
- Mellora do coñecemento dun idioma estranxeiro.  
 

As actividades de aprendizaxe no posto de traballo planéanse en detalle; non antes de que o módulo de autoevaluación, para poder 

avaliar os resultados da práctica e a simulación actividades para cada un dos participantes, en termos de asesoramento e orientación 

motivacional, dirixidas á auto-construción e as habilidades de auto-diagnóstico. 

O formador / s farán seguimento dos participantes durante a visita á empresa como unha referencia para os participantes e tamén na 

empresa para recibilos e guialos; ademais, para supervisar o respecto actividades aos contidos e módulos e observar os participantes e 

os seus comportamentos durante os procesos de ensino e aprendizaxe, sobre todo acerca da motivación e a participación. 

 

A selección (das empresas) 

A selección das empresas fíxose tendo en conta tanto os contidos teóricos e prácticos de cada módulo validado desde o Consorcio. Desa 

maneira, a formación nas empresas, proporcionan unha especie de proba de actitudes, expectativas, habilidades dos participantes que 

faciliten a súa integración social e profesional. 

Algunhas empresas que participan no modelo mixto cunha breve descrición do seu papel no plan de formación - relacionado coa 

actividade principal de cada un deles - permitirán  a evidencia da congruencia do aprendido nas empresas e os módulos e, en xeral, os 

obxectivos da formación. 

- Visita a ISAS Cosenza dedica desde 1970 na formación ao longo da vida e especificamente na orientación educativa e profesional. O 



 

 

obxectivo é lembrar e mostrar como a auto-avaliación e auto-conciencia é o núcleo da investigación activa de oportunidades sociais e 

de emprego; 

- Visita a INVITALIA, a Axencia de Goberno para a promoción do investimento e o desenvolvemento empresarial, manexo dunha 

práctica de financiamento de autoemprego distinguindo entre diferentes financiamentos, sectores produtivos clave, elementos de 

innovación dos plans de negocios; 

- Visita ao departamento de lingüística na Universidade de Calabria para  testar  metodoloxías de aprendizaxe, así como os niveis de 

aprendizaxe e o tempo para a aprendizaxe de idiomas no marco das certificacións  europeas de idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARA SABER MÁIS 



 

 

 

Módulo 7: Para saber máis 

Competencia transversal: Aprender facendo 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 

Descrición: 

A formación está orientada á práctica e usa métodos de formación  interactivos coa participación dos participantes. Segue o principio de 

J.A.Comenius “ aprende xogando”. 

O obxectivo do proxecto é motivar o desenvolvemento do coñecemento, habilidades e actitudes que son importantes para ter éxito no 

mercado laboral e a vida persoal. 

A metodoloxía baséase  nos principios de aprender coa experiencia. Faise un gran fincapé  na actividade dos participantes, a súa 

cooperación e comunicación, nunca na clásica forma de aprender memorizando. 

 

Obxectivos: 
Desenvolver habilidades básicas:  

1) Habilidade para adaptarse á contorna 
 2) Comunicación  
3) Intelixencia emocional  
4) Autonomía. 
 

Metodoloxía: 

Exposición do formador/a (Power Point e debate) 



 

 

Materiais pedagóxicos 

Intercambio/debates 

Mesa redonda. 

 

Recursos: 

Documentos- Presentación de PowerPoint  

Vídeo e portátil 

Rotafolio 

Internet. 

 

Avaliación: 

A aprendizaxe que se adquire desde esta experiencias piloto mostra que o programa de coaching  pode ser usado a diferentes 

colectivos coas adaptacións necesarias, por exemplo usando técnicas individuais e personalizadas xunto con técnicas e exercicios de 

coaching  ou implementalas como un curso de formación. 

Semana 

horas 

Temas Detalles 

1º día  3h A formación consistirá en: 

Introdución teórica, exemplo práctico dun exercicio de competencias. 

Sesións de debate . 

Exposición do formador 

Presentación de Power  Point con páxinas web ou de 

axencias de colocación. 

 

 

 

 



 

 

Módulo 7. Para saber máis 

Ficha XXVII: Apoio e guía personalizados 

 Formador/a: Teléfono: 

Institución: Enderezo electrónico: 

Horario:  

 

Introdución: 

Os módulos elaborados para o Programa de Formación JTAP foron desenvolvidos seguindo as indicacións das necesidades expresadas 

na análise de necesidades que expresaron un grupo obxecto. 

Para  implementar os primeiros módulos os participantes recibiron apoio e tutorización personalizados. Este acompañamento non só 

tivo un impacto positivo no resultado final do proxecto senón que abriu camiños para o resto dos módulos, foron importantes para a 

súa efectividade. 

Cunha duración aproximada de 10 horas por participante, as avaliacións mostran que este tempo debería ampliarse un 20% máis. 

Igualmente outros módulos, dependendo do país onde foi implementado, modificaron o tempo real de implementación con respecto 

ao planificado. Podemos deducir  que a tutorización non só é  importante senón necesaria e favorable. Por esta razón cremos que se 

debería ter como  ficha de ferramenta de traballo como as outras fichas. 

Nota: 

 Esta ficha é un documento adaptable que se modifica  e amplía segundo as circunstancias.  

Descrición: 

A parte de titorización  desta formación é un proceso de acompañamento que permanece nos outros módulos e nas ferramentas de 

coaching . É un método que ofrece proximidade ao participante, apoio flexible e personalizado co fin de conseguir beneficios no mundo 

laboral ou de formación. 



 

 

As situacións de abandono  da escolaridade sen terminar os estudos ou en caso de desempregados de longa duración ofrecen 

problemas de socialización e falta de motivación para a mocidade. 

Obxectivos xerais e específicos: 

O principal obxectivo do proceso de apoio é posibilitar que a persoa acabe unha formación ou consiga un emprego. 

Téntase que gañe autoconfianza, pónselle en contacto coas institucións, que entenda o mecanismo de funcionamento do mercado 

laboral, que sexa capaz de desenvolver o seu propio proxecto profesional e capacítaselle para recoñecer as súas habilidades persoais e 

vocacionais. 

Este proceso de apoio tamén é unha intermediación entre o mundo laboral e o centro de formación e o participante para establecer un 

marco favorable para que poida desenvolver un proxecto profesional ou de formación exitoso. 

Metodoloxía: 

Para implementar o proceso deberemos establecer acordos bilaterais e tripartitos: o ou a participante, o formador/a e a potencial 

empresa que contrata. 

Dentro deste marco de acción, o ou a participante xunto coa institución definen os obxectivos e modalidades prácticas de acción 

(duración, horarios, lugares ). 

O acompañamento ten en conta os  intereses das tres partes. 
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