
 
 
 
PROXECTO EMPREGALIA.  
Convocatoria 2017 de Axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de 
Emprego Xuvenil (axudas AP/POEJ). Cofinanciación: 91,89%. 
 
OBXECTIVO XERAL: Integración sostible de persoas mozas no mercado de traballo, no 
contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.  
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  

- Combatir o paro xuvenil e mellorar a empregabilidade das persoas menores de 30 anos 
de Lugo, mediante itinerarios formativos que respondan ás necesidades estructurais da 
cidade e as ocupacións que presentan mellares perspectivas de emprego. 

- Promover o emprego da población moza con condicións de traballo dignas, mediante 
accións de orientación profesional, formación para a mellora de competencias e apoio 
na inserción laboral. 

- Prestar especial atención aos colectivos máis desfavorecidos afectados polo 
desemprego e atenuar a súa vulnerabilidade, reforzando a súa autoestima e a súa 
capacidade para formarse e traballar. Se garantizará a igualdade de oportunidades con 
independendencia do xénero, nivel formativo e/ou entorno social. 

- Mellorar a calidade de traballo das persoas menores de 30 anos e contribuir á 
reducción das situacións de desorientación persoal, así como do desencando social. 

 
DESTINATARIOS/AS: 
Mozos e mozas mayores de 16 anos e menores de 30 anos, incluídas ass persoas con 
discapacidade, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación o formación,  e que 
estean rexistradas no ficheiro do Sistema nacional de Garantía Xuvenil.  
 
ITINERARIOS E ACCIÓNS FORMATIVAS: 
Os itinerarios estarán compostos por accións formativas, tendentes á obtención do certificado 
de profesionalidade, con titorización, orientación e intermediación a través do todo o proceso. 
 
As accións formativas son as seguintes: 
 
1.- AGAO0108 : Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería (330 horas). 
 
2.- HOTR0308 : Operacións básicas de catering ( 250 horas ). 
 
3.- HOTR0108 : Operacións básicas de cociña ( 350 horas ) 
 
4.- SSCB0209 : Dinamización de actividades de tempo libre educativo, infantil e xuvenil (310 h) 
 
5.- Aplicacións e manexo de sistemas aéreos non tripulados –RPAS/Drones (300 horas). 
 
6.- AFDP0209 : Socorrismo en espazos acuáticos naturais ( 420 horas ). 
 
7.- AFDP0109 : Socorrismo en instalacións acuáticas ( 370 horas ). 
 



Formación transversal : 
 

- Inglés (40 horas ). 
- Formación en novas tecnoloxías  ( 40 horas ). 
- Inserción laboral e habilidades sociais para o emprego, sensibilización ambiental e na 

igualdade de xénero ( 10 horas ). 
- Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre corresponsabilidade 

familiar ( 10 horas ). 
 
Das accións formativas, 1, 2 e 5 realizaránse dúas edicións. 
 
 
 
 
 
 


