Programa formativo para a mellora da empregabilidade de
persoas menores de 30 anos

ACTIVIDADES

ACCIÓNS

FERRAMENTAS PARA
A CONTORNA
LABORAL

Xuventude con valores
Coñece as túas competencias
Que valoran os que contratan?
Actitude emprendedora
Un camiño en primeira persoa

FALEMOS DE
COMUNICACIÓN
ACTIVA

Que tal falamos de nos mesmos/as?
Capacidade de adaptación
Pon un/ha mentor/a na túa vida

PLANIFIQUEMOS
OBXECTIVOS

Itinerario personalizado (IP)
Emparellamento cun/ha mentor/a (M)

TRABALLEMOS EN
EQUIPO

Camiño á Empregabilidade

TIPO

Nº PERSOAS

CANAL

HORAS

Ata 100

Obradoiros por
Zoom (3 horas cada
un)

15

Grupal

Ata 40

Obradoiros por
Zoom (3 horas cada
un)

9

Individual

Ata 10

Presencial/Zoom

2 (IP) + 6 (M)

Grupal

Ata 5

Presencial

Unha xornada de
camiño

Grupal

TODAS AS PERSOAS RECIBIRÁN UN CERTIFICADO ACREDITATIVO DA SÚA PARTICIPACIÓN

CONDICIÓNS DE SELECCIÓN
ACCIÓN
Xuventude con valores
Coñece as túas
competencias
Que valoran os que
contratan?
Actitude emprendedora
Un camiño en primeira
persoa
Que tal falamos de nos
mesmos/as?
Capacidade de adaptación
Pon un/ha mentor/a na túa
vida
Itinerario personalizado
Emparellamento cun/ha
mentor/a

Camiño á Empregabilidade

Nº
PERSOAS

CONDICIÓNS DE SELECCIÓN

Ata 100

Calquera persoa menos de 30 anos (e ata 35 se quedan prazas dispoñibles) poderá
inscribirse no programa sempre que sexa unha persoa desempregada ou en mellora
de emprego. Para facelo, terá que cubrir un cuestionario online na páxina do
programa no que indicará: nome e apelidos, CIF, idade, situación laboral
(desempregada ou en mellora de emprego), correo electrónico, teléfono móbil e
localidade

Ata 40

De entre as persoas inscritas na acción anterior, o 40% poderán participar, de forma
voluntaria, nesta segunda acción. As condicións a cumprir son: haber asistido o
100% (ou al menos ao 75% ) das horas de formación da acción anterior,
cumprimento do 75% das tarefas da acción anterior e mostrar participación activa
nos obradoiros

Ata 10

De entre as persoas inscritas na acción anterior, o 25% poderán participar, de forma
voluntaria, nesta terceira acción. As condicións a cumprir son: haber asistido o 100%
das horas de formación da acción anterior, cumprimento do 100% das tarefas da
acción anterior e mostrar participación activa nos obradoiros

Ata 5

De entre as persoas inscritas na acción anterior, o 50% poderán participar, de forma
voluntaria, nesta terceira acción. A condición a cumprir é ter cumprido co 100% das
actividades individuais programadas na acción anterior

FERRAMENTAS PARA A CONTORNA LABORAL
XUVENTUDE CON VALORES (CANVAS PERSOAL)
Traballaremos a capacidade de autodiagnóstico para que cada persoa <30 poida suscitar tarefas
alcanzables que lle permita reforzar a súa autoestima e así mellorar a súa motivación e a súa
capacidade de planificar obxectivos de forma coherente coa súa contorna
COÑECE AS TÚAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS
Para percorreren este camiño son precisos os valores que aportan as competencias que
preparan á xuventude nesta contorna laboral incerta. A iniciativa, a asunción de riscos ou traballar
a confianza nun mesmo son comportamentos que facilitan a consecución de traballo como
empregados ou na súa propia traxectoria emprendedora
QUE VALORAN OS QUE CONTRATAN?
Organizaremos unha mesa redonda virtual na que varios expertos de selección de persoal
falarannos das súas demandas e preferencias cando realizan procesos de contratación.
Temos un dobre obxectivo: realizar preguntas directas e obter consellos reais
ACTITUDE EMPRENDEDORA
Ter unha actitude emprendedora non significa estar obrigado a montar unha empresa,
pero si a liderar aquilo que che propoñas, o que mellorará a túa posición ante a procura de
emprego. Escoitaremos experiencias de persoas que tomaron o camiño do autoemprego
UN CAMIÑO EN PRIMEIRA PERSOA
Analizaremos unha oferta de traballo e faremos un storytelling dende a adaptación do
currículo ata a simulación da entrevista. Visualización de exemplos prácticos e suxestións
de mellora

Obradoiros
en grupo
Virtuais e
participativos
15 horas de
formación
3 horas por
obradoiro
Para todos/as
mozos/as
inscritos

FALEMOS DE COMUNICACIÓN ACTIVA
QUÉ TAL FALAMOS DE NOS MESMOS/AS?
Na sociedade actual, a imaxe e a capacidade de comunicación son
ferramentas esenciais para despregarse nas relacións persoais e profesionais;
falar diante dunha cámara, manexar os tempos ou traballar as pausas son algunhas
das actividades que poremos en práctica neste obradoiro.
Tedes un minuto para presentarvos (fai o teu pitch!)
CAPACIDADE DE ADAPTACIÓN
Non sempre poderemos escoller ás persoas coas que desenvolver o noso traballo,
por iso debemos de ser capaces de “poñernos nos seus zapatos” e traballar a nosa
empatía. Neste obradoiro xuntaremos aos mozos e mozas con persoas de maior idade
e os animaremos a intercambiar consellos, enerxía e puntos de vista

PON UN/HA MENTOR/A NA TÚA VIDA
O mentor ou mentora é unha persoa que pode transferir a súa experiencia e
coñecementos, mantendo a túa capacidade de decisión. Aconsella sen impoñer e
relaciónase con respecto, de igual a igual. Coñeceremos a metodoloxía do
mentoring experiencial

Obradoiros
en grupos
reducidos
Virtuais e
participativos
9 horas de
formación
3 horas por
obradoiro
Para unha
selección de
40 mozos/as

PLANIFIQUEMOS OBXECTIVOS
Traballo
individual

ITINERARIO PERSONALIZADO
Cada unha das 10 persoas participantes terá unha entrevista individual de dúas horas,
nas que deseñará, aplicando os coñecementos vistos ata agora, un “plan de acción”
para os próximos seis meses
EMPARELLAMENTO CUN/HA MENTOR/A
Cada unha das 10 persoas participantes será emparellada cun mentor ou mentora,
que lle axudará no camiño da revisión e axunte das accións e obxectivos plantexados
no seu “plan de acción”

Presencial
e/ou virtual
2 horas de
entrevista (IP)
6 horas de
mentorizaxe

Para unha
selección de
10 mozos/as

TRABALLAMOS EN EQUIPO
CAMIÑO Á EMPREGABILIDADE
Formando un grupo de dez persoas, cinco mozos/as do programa e cinco
de maior idade, realizaremos, acompañados dun equipo de apoio da
Fundación Ronsel, unha etapa do Camiño de Santiago co obxectivo de practicar
as súas habilidades de comunicación e empatía, e aplicando a técnica de coaching
“preguntas poderosas”

Traballo
grupal

Presencial

8 horas no
camiño

Para unha
selección de 5
mozos/as

CALENDARIO
ACTIVIDADES
INSCRICIÓNS

FERRAMENTAS
PARA A
CONTORNA
LABORAL

FALEMOS DE
COMUNICACIÓN
ACTIVA
PLANIFIQUEMOS
OBXECTIVOS
TRABALLEMOS EN
EQUIPO

ACCIÓNS

DATAS PREVISTAS

HORARIO

A través da páxina da Fundación Pública
Galega da Formación para o Traballo
https://fpgft.gal/

Do 26 de abril ó 10 de maio

2 semanas

Xuventude con valores

11 maio

10.00-13.00

Coñece as túas competencias

12 maio

10.00-13.00

Que valoran os que contratan?

13 maio

10.00-13.00

Actitude emprendedora

18 maio

10.00-13.00

Un camiño en primeira persoa

19 maio

10.00-13.00

Que tal falamos de nos mesmos/as?

25 maio

10.00-13.00

Capacidade de adaptación

26 maio

10.00-13.00

Pon un/ha mentor/a na túa vida

27 maio

10.00-13.00

Semana del 31 de maio al 04 del xuño

Personalizado

Desde el 31 de maio al 30 de xuño

Personalizado

Data a cerrar no mes de xuño

10.00-18.00

Itinerario personalizado
Emparellamento cun/ha mentor/a
Camiño á Empregabilidade

