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festas de Nadal cunha ampla programación que inclúe, ademais da guía de agasallos, o espectáculo de monicreques O Crebanoces; 
o obradoiro de cantos de Nadal Cantámosche os reis; as visitas dos tres Magos de Oriente a centros escolares de infantil e primaria, 
“Lingua de Reis”; as “Cartas ás Súas Maxestades de Oriente” e mais o “Libro dos Reis Magos”, en formato electrónico; e o espazo virtual 
“Postais en galego.com”, desde o que se poderán enviar postais electrónicas para felicitar as festas.

Para concluír, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, animou á mocidade a consumir produtos en galego ou que utili-
zan o galego na súa etiquetaxe e distribución, porque "están asociados á autenticidade e á calidade". Valentín García explicou que, por 
este motivo, estes produtos levan un plus de exclusividade e de distinción e “son máis nosos, máis de sempre, e asemade máis dinámicos, 
orixinais e innovadores".

Xuventude oferta 21 prazas para o intercambio de mozos profesionais na arte 
dixital para promover a súa creatividade  
 
Sábado, 21 Decembro 2013 00:00

A Consellería de Traballo e Benestar vén de abrir o prazo de inscrición para participar no programa ‘Imaxina Atlántica 3.0’
Os mozos e mozas galegos seleccionados poderán dar a coñecer os seus proxectos nas localidades de Porto, Xixón, Avilés, Donegal e 
Angoulême.

Poderán tomar parte desta iniciativa mozos e mozas de entre 18 e 30 anos especialistas en videocreación, videoxogos, banda deseñada, 
realidade aumentada ou aplicacións tecnolóxicas

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado vén de abrir o prazo de inscrición para que os mozos e mozas galegos poidan participar 
no programa de intercambio ‘Imaxina Atlántica 3.0’ que está dirixido para profesionais do eido da arte dixital. O obxectivo é que poi-
dan dar a coñecer os seus proxectos creativos fóra de Galicia, e, ao mesmo tempo, aprender das iniciativas doutros mozos e mozas. Do 
que se trata é de promover e estimular a innovación e a profesionalización da mocidade galega dentro dos parámetros da creatividade 
e o emprendemento.

As 21 prazas están distribuídas en varias localidades: 7 para Porto (Portugal) de cinco días de duración, entre o 27 e o 31 de xaneiro; 6 
prazas nas vilas de Xixón e Avilés (Asturias) cunha duración de 4 días do 3 ao 6 de febreiro: 2 prazas para Donegal (Irlanda) entre o 10 
e o 14 de febreiro; e 6 prazas en Angoulëme (Francia) de 6 días, do 17 ao 22 de febreiro.

O prazo de inscrición está aberto ata o 15 de xaneiro e está dirixido a aqueles mozos e mozas galegos de entre 18 e 30 anos de idade 
que desenvolvan unha actividade de xeito profesional, en activo ou como demandante de emprego, ou académico, nalgunha das seguin-
tes disciplinas: videocreación, videoxogos, banda deseñada, realidade aumentada ou aplicacións tecnolóxicas para o desenvolvemento 
noutros sectores, entre outros, xeocalización ou apps. Os interesados poden xa tramitar toda a documentación na web: xuventude.
xunta.es.

EN PORTADAEN PORTADA

A Xunta impulsa unha guía dixital para promover en Nadal agasallos de pro-
dutos galegos entre a mocidade  
 

Venres, 20 Decembro 2013 00:00

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director xeral de Xuventude e Volun-
tariado, Ovidio Rodeiro, presentaron hoxe en Santiago ‘Un novo Nadal. Guía de agasallos para a 
mocidade’.

A publicación ofrece diversas propostas nos ámbitos da literatura, música, cine, xoguetes, roupa, 
artesanía ou arte sempre que inclúan a lingua galega ou a empreguen na súa difusión ou venda.
A guía está dispoñible para a súa descarga e consulta na web: http://www.xunta.es/linguagalega/
arquivos/agasallosnadal13.pdf

As consellerías de Traballo e Benestar e de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria veñen de elaborar unha guía dixital para pro-
mover ao longo das festas de Nadal agasallos de produtos galegos, que presentaron hoxe en Santiago o director xeral de Xuventude e 
Voluntariado, Ovidio Rodeiro, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. 

’Un novo Nadal. Guía de agasallos para a mocidade’ recolle diversas propostas nos ámbitos da literatura, música, cine, contidos dixi-
tais galegos, xoguetes, roupa, artesanía, arte e outros agasallos creativos, que inclúen a lingua galega ou a empregan na súa difusión e 
venda. A publicación tamén conta cunha boa selección de produtos gastronómicos de calidade, xunto cunha selección de experiencias 
únicas para o tempo de lecer. A guía está dispoñible para a súa descarga e consulta na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, 
na dirección: http://www.xunta.es/linguagalega/arquivos/agasallosnadal13.pdf.

Rodeiro destacou que a guía conxuga “a tradición coa modernidade para dinamizar a lingua galega á vez que se pon en valor o produto 
galego, feito na nosa terra, de inmellorable calidade”. Sinalou, ademais, a importancia da promoción do galego e, por iso, lembrou que 
é unha das prioridades da Estratexia de Xuventude 2013, así como da primeira Lei de Xuventude de Galicia. Desde a aprobación da 
normativa, as políticas de promoción e dinamización do galego entre a mocidade forman parte dos sucesivos Plans Estratéxicos de 
Xuventude.

‘Nadal en Rede’
Pola súa banda, García explicou que ‘Un novo Nadal. Guía de agasallos en galego para a mocidade’ forma parte da campaña de ‘Nadal 
en Rede 2013’ impulsada pola Rede de Dinamización Lingüística da Xunta.

Trátase, segundo García, dun programa destinado á galeguización do Nadal que nesta edición convida á poboación galega a gozar das 
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Antes de partir cara o lugar elixido para a estadía, os participantes programarán as intervencións creativas e conformarán a base do 
proxecto que desenvolverán en cada unha das súas categorías. Xa no emprazamento do intercambio, cada equipo manterá reunións con 
mozos da localidade seleccionada co propósito de intercambiar experiencias, ao tempo que visitarán diferentes proxectos empresariais 
de referencia e exporán o seu traballo. De volta a Galicia, o equipo presentará unha memoria final do labor realizando durante a súa 
estadía.

A finalidade do programa ‘Imaxina Atlántica 3.0’, que está enmarcado dentro do proxecto Espazo Atlántico, territorios creativos e 
innovadores, é tamén dar a coñecer a Europa Atlántica a través das novas tecnoloxías; presentar a cultura galega; apoiar proxectos de 
creatividade innovadores; e considerar fórmulas creativas e innovadoras para emprender novos proxectos en diferentes sectores da 
poboación.

Ademais dos intercambios, realizaranse tamén seminarios técnicos internacionais, aos que os mozos e mozas poderán asistir, ao tem-
po que se creará unha plataforma virtual para a publicación e difusión dos novos creadores de cara á sociedade e a Europa en xeral. 
Tamén se creará un espazo de colaboración entre os profesionais, estudantes, novos creadores e formadores e, especialmente, dirixido 
a emprendedores e a mozos na busca de traballo. Por último, terán lugar encontros onde os profesionais poderán intercambiar as súas 
experiencias e buscar negocio para as súas empresas.

Máis de 200 mozos e mozas galegas participarán nos 16 proxectos aprobados 
na última quenda do programa 'Xuventude en Acción'  
 
Sábado, 28 Decembro 2013 00:00

A Unión Europea financiará con máis de 240.000 euros estas iniciativas, que empezarán a executarse a partir do 1 de xaneiro de 2014
Galicia segue a ser unha das comunidade autónomas máis activas tanto no número de proxectos presentados e aprobados, como nos 
fondos recibidos.

Nas actividades que se levarán a cabo, inclúense desde intercambios, ata proxectos de voluntariado ou encontros con responsables de 
políticas xuvenís.

Máis de 200 mozos e mozas galegas participarán nos 16 proxectos que foron aprobados na última quenda –convocada en outubro- do 
programa europeo Xuventude en Acción. Estas iniciativas contarán cun orzamento que supera os 240.000 euros e comezarán a execu-
tarse a partir do 1 de xaneiro de 2014.

Cabe lembrar que a estas cifras hai que sumarlle tamén a dos proxectos aprobados noutros países europeos e nos que asociacións e 
grupos informais de galegos e galegas participan activamente.

Con estes datos, Galicia volve ser de novo unha das comunidades autónomas máis activas, tanto no número de proxectos presentados 

e aprobados, como nos fondos recibidos pola Unión Europea para a realización destas iniciativas.
O programa Xuventude en Acción ten como obxectivo promover a mobilidade da mocidade, tanto dentro como fóra dos límite da Unión 
Europea. Fomenta tamén a aprendizaxe non formal, o diálogo intercultural, e apoia a empregabilidade e a inclusión. Por iso, conta con 
varios eixos diferenciados aos que se poden presentar as distintas asociacións ou grupos informais xuvenís.

Así, por exemplo, no eixo dos intercambios é no que se inscribe un dos 16 proxectos aprobados, e no que participarán 30 mozos e 
mozas. A finalidade dos intercambios é descubrir e concienciarse da existencia de diferentes realidades sociais e culturais, así como 
desenvolver un espírito emprendedor e reforzar a idea de pertencer a unha cidadanía europea.

Ademais, tres das 16 iniciativas enmárcanse dentro dos proxectos que se centran na creatividade e inventiva na vida diaria da mocida-
de, e en expresar as súas necesidades e intereses, tanto a nivel local como sobre as principais cuestións mundiais.

O número máis elevado de proxectos –un total de 7- foi autorizado dentro do eixo do Servizo Voluntario Europeo, e facilitará a mobili-
dade de 25 mozos e mozas que colaborarán en iniciativas de voluntariado en Galicia.

O Xuventude en Acción ten tamén entre os seus obxectivo potenciar a cooperación cos países veciños asociados á Unión Europea, a 
través da realización de intercambios ou actividades formativas con estas rexións. En concreto, Galicia ten aprobado dous proxectos 
neste eido para realización dun intercambio multilateral e un seminario nos que participarán países do sureste de Europa, Europa orien-
tal, Cáucaso e países asociados mediterráneos.

Outra liña de actuación céntrase nas accións formativas. Enmarcada na mesma, aprobouse para Galicia a realización dunha visita de 
estudos.

Por último, Xuventude en Acción apoia tamén a realización de encontros de mozos e responsables de políticas de xuventude co fin 
de establecer unha plataforma de debate que permita aos mozos e mozas formular propostas e traducilas en accións concretas. Nesta 
ocasión, aprobáronse dous proxectos que reunirán a mozos e mozas con responsables políticos no eido da xuventude, a nivel local, 
rexional, nacional e europeo.

Cabe lembrar que este 31 de decembro remata o Xuventude en Acción 2007-2013, e a partir desa data entrará en vigor o Erasmus+, 
que é o novo programa da Unión Europea para a educación, a formación, a mocidade e o deporte. A información provisional sobre esta 
convocatoria está dispoñible no portal da Comisión Europea.
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Benestar organiza unha xornada sobre o programa de aprendizaxe non formal 
"Xuventude en acción" con 200 prazas  
 
Martes, 07 Xaneiro 2014 10:01

A inscrición será mediante solicitude electrónica no portal: www.xuventude.xunta.es, desde hoxe e ata o 18 de xaneiro.
Galicia foi unha das comunidades máis activas tanto no número de proxectos presentados e aprobados como nos fondos recibidos da 
Unión Europea para a realización de proxectos promovidos por asociacións e grupos informais de mozos e mozas galegos.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar organiza o próximo 25 de xaneiro a xornada Pro-
grama Xuventude en Acción 2007 - 2013. Aprendizaxe non formal, difusión de experiencias e resultados, no concello de Santa Comba 
(A Coruña). O número de prazas é de 200 e a inscrición será mediante solicitude electrónica no portal: www.xuventude.xunta.es, desde 
hoxe e ata o 18 de xaneiro.

Esta ten como obxectivos principais dar a coñecer os resultados dos proxectos aprobados a través do programa europeo Xuventude 
en Acción 2007-2013, que chega ao seu fin; proporcionar información sobre o novo programa europeo Erasmus + e promover a par-
ticipación xuvenil a través da elaboración e presentación de proxectos dentro das liñas de traballo e financiamento do mesmo; ofrecer 
un espazo para o diálogo e o intercambio de experiencias entre os participantes en proxectos enmarcados nesta iniciativa; e difundir as 
boas prácticas para a aprendizaxe non formal a través de metodoloxías que fomenten a cidadanía activa europea.

A iniciativa estará destinada a participantes en proxectos do programa europeo Xuventude en Acción entre os anos 2007 e 2013, a 
técnicos de información xuvenil, a líderes de asociacións xuvenís, culturais ou de outros ámbitos, a monitores xuvenís, a responsables 
da toma de decisións políticas en materia de xuventude, e a mozos e mozas non asociados.

O programa de actividades prevé un relatorio sobre os resultados do programa, catro obradoiros sobre as distintas accións do mesmo e 
un relatorio sobre o Erasmus +. Así mesmo, con ocasión desta xornada, será presentado o quinto libro de mobilidade xuvenil de Galicia, 
que recollerá a maioría dos proxectos de mobilidade de 2013 xestionados desde a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Este ano Galicia foi unha das comunidades máis activas tanto no número de proxectos presentados e aprobados como nos fondos 
recibidos da Unión Europea para a realización de proxectos promovidos por asociacións e grupos informais de mozos e mozas galegos.

Xuventude en Acción é un programa creado para promover a mobilidade dos mozos e mozas europeos, infundindo así un sentimento 
de cidadanía europea activa, solidariedade e tolerancia entre a mocidade co fin de promover a súa implicación na construción europea. 
Este fomenta a mobilidade dentro e fora dos límites da Unión Europea, a aprendizaxe non formal e o diálogo intercultural, e tamén 
apoia a empregabilidade e a inclusión de todos os mozos e mozas independentemente do contexto social, educativo ou cultural ao que 
pertenzan.

Este elevado índice de participación pon de manifesto unha importante iniciativa dos mozos e mozas galegos en temas de mobilidade 
e participación activa en todas as actuacións que teñan que ver coa adquisición de competencias mediante a aprendizaxe non formal. 

No ano 2013 foron aprobados en Galicia un total de 54 proxectos nos que participaron máis de 1.000 mozos e cun presuposto total de 
853.780 euros.

Erasmus +
O día 31 de decembro rematou o programa Xuventude en Acción 2007-2013 e entrou en vigor, a partir do 1 de xaneiro de 2014, o 
Erasmus+ que é o novo programa da Unión Europea para a educación, a formación, a mocidade e o deporte.

Erasmus+ terá unha dotación orzamentaria total de 1.800 millóns de euros en 2014 e reflicte tres liñas diferenciadas de actuación e 
financiamento: proxectos de mobilidade, tanto dos mozos e mozas como do persoal que traballa no eido da xuventude; actividades que 
fomenten a colaboración entre institucións e organizacións xuvenís co mundo laboral; e actividades de apoio ao dialogo entre os mozos 
e os sistemas educativos, formativos e as institucións democráticas.

O primeiro prazo para presentar solicitudes en Erasmus+ rematará o vindeiro 17 de marzo de 2014. A información provisional e os 
documentos dispoñibles ata o de agora deste novo programa está aberta á consulta no portal da Comisión Europea.

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Promocións Carné Xove: Neve Xove 2014, viaxes de fin de semana a Leitarie-
gos, saídas dende xaneiro ata abril  
 

Mércores, 18 Decembro 2013 15:46

“NEVE XOVE 2014” Programa Carné Xove - LEITARIEGOS

A estación de esquí de Leitariegos está situada na Cordilleira Cantábrica na provincia de León, co-
munidade autónoma de Castela e León. Estación de esquí ideal para a práctica deste deporte, tanto 
na súa iniciación como para practicar e divertirse unha vez aprendido.
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» PROGRAMA “A”
– Venres
Saída do punto inicial ás 17.00 horas, realizando as recollidas 
planificadas e chegar a Ocero. Cea e Aloxamento.
– Sábado
Ás 9.30h chegada á estación de Leitariegos para recoller o ma-
terial e subir a pistas. 2 horas de clase con profesor, esquí libre 
e pícnic en pista ou no comedor da estación. Esquí libre ata o 
peche da estación e volta a Ocero. Cea, festa e queimada.
– Domingo
Despois de almorzar, ás 9.30 na estación, subida a pistas, 2 
horas de clase e esquí libre. Comida pícnic e esquí ata o peche 
da estación. Saída para o punto de orixe.
 
• RUTAS E DATAS PROGRAMADAS

– RUTA 1: Santiago-Coruña-Lugo-Ocero
– RUTA 2: Santiago-Pontevedra-Vigo-Ourense-Ocero

• DATAS
– RUTA 1: Do 10 ó 12 de Xaneiro e do 21 ó 23 de Febreiro.
– RUTA 2: Do 1 ó 3 de febreiro e do 14 ó 16 de marzo. 

• INCLÚE
– Autocar de luxo durante todo o percorrido
– Seguro de Asistencia Médica e Persoal
– 2 días PC (venres a domingo) no ARBEDAL en Ocero, 
(cuartos dobres ou triplos)
– 2 días forfait
– 2 días de aluguer de material
– 4 horas de clase de esquí- Monitor acompañante
– Entrar no sorteo de 1 mini-cadea e 2 MP5 (en cada grupo)
– IVE

> Opcional: aluguer e clases de snowboard (consultar)
 
• PREZOS

– Inscrición con Carné Xove: 150 euros
– Inscrición sen Carné Xove: 162 euros

» PROGRAMA “B”
– Venres
Saída do punto inicial ás 17.00 horas, realizar as seguintes re-
collidas e chegar a LEITARIEGOS. Cea, aloxamento e posibili-
dade de recoller o material.
– Sábado
- Ás 9.30 chegada á estación de Leitariegos para recoller o ma-
terial e subir a pistas. 2 horas de clase con profesor, esquí libre 
e pícnic en pista ou no comedor da estación. Esquí libre ata 
o peche da estación. Saída opcional a Villablino para paseo e 
varios. Cea e queimada.
– Domingo
- Almorzo, 2 horas de clase e esquí libre. Comida quente ou 
pícnic e esquí ata o peche da estación. Saída para o punto de 
orixe.
 
• RUTAS E DATAS PROGRAMADAS

– RUTA 1: Santiago-Coruña-Lugo-Leitariegos
– RUTA 2: Santiago-Pontevedra-Vigo-Ourense-Leitariegos

 • DATAS
– RUTA 1:  Do 17 ó 19 de xaneiro, do 7 ó 9 de febreiro, do 21 ó 
23 de marzo e do 4 ó 6 de abril.
– RUTA 2: Do 24 ó 26 de xaneiro, do 14 ó 16 de febreiro, do 28 
ó 30 de marzo e do 25 ó 27 de abril. 
• INCLÚE
– Autocar de luxo durante todo o percorrido- Seguro de Asis-
tencia Médica e Persoal
– 2 días PC (venres a domingo) no Albergue Leitariegos, (cuar-
tos cuádruplos con baño)
– 2 días forfait
– 2 días de aluguer de material
– 4 horas de clase de esquí
– Monitor acompañante- IVEOpcional: aluguer e clases de 
snowboard (consultar)
• PREZOS

– Inscrición con Carné Xove: 169 euros
– Inscrición sen Carné Xove: 184 euros

• INFORMACIÓN E RESERVAS
– Teléfono:  986 66 15 85
– E-mail: ponteareas@barceloviajes.com
– Unha vez realizada a inscrición, ao tratarse dunha viaxe en grupo, non se realizarán cancelacións nin devolucións do ingreso salvo no 
caso de anulación da viaxe por parte de Barceló Viajes.
– A axencia non asume a responsabilidade do peche da estación de esquí por causas meteorolóxicas adversas.
– Cada saída está deseñada para un mínimo de 40 persoas. No caso de non chegar a ese mínimo, Barceló Viajes pode decidir non rea-
lizar a viaxe, no que se procederá à devolución íntegra da inscrición.
– A inscrición realizarase por orde de recepción de inscricións con toda a documentación requirida. 
– O máximo estimado para cada saída son 54 persoas.
– No prazo máximo de 5 días contestarase e requirirase a presentación dos seguintes documentos nun prazo máximo de 72 horas:

1. Copia escaneada do DNI
2. Copia escaneada do Carné Xove, en vigor
3. Copia escaneada do documento bancario de ingreso da cota de inscrición.
4. Conta Corrente: 0182 / 0674 / 11/ 0201534109   BBVA

 
As inscricións poderanse realizar a partir do día 18 de decembro. 
Máis información aquí: http://xuventude.xunta.es/uploads/novas/2013/decembro2013/NeveXove2014.pdf

Gañadores de 10 lotes de 2 entradas de preferencia para o fútbol co Carné 
Xove  
 

Xoves, 19 Decembro 2013 18:51

Os gañadores do sorteo de 10 lotes de 2 entradas para o partido que xogarán a SD Compostela e o 
CD Ourense, o día 5 de xaneiro no Estadio Municipal de San Lázaro, son:

1. CIBRÁN CARBALLAS PÉREZ
2. BRAIS SALMONTE VIQUEIRA
3. BRAIS CAO ESTÉVEZ
4. IAGO GÓMEZ DOVAL
5. DENÍS GÁNDARA PUMAR

6. ESTHER ÁLVAREZ FEIJOO
7. ALEXANDRE QUIROGA LORENZO
8. PEDRO GARCÍA BUGARIN
9. SANTIAGO PAZ GARCÍA
10. PABLO PÉREZ GONZÁLEZ
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Os gañadores recollerán as súas entradas, previa presentación do DNI nas:
• Oficinas do Club SD Compostela

Estadio de San Lázaro, porta 15, 1º
- Horario: de luns a venres de 10 a 13 ou de 16 a 21 h
Na taquilla de preferencia (Preferencia: entrada por porta 9)

Noraboa!!!

Sorteo Carné Xove: Queres ir ao fútbol co Carné Xove?  
 

Xoves, 19 Decembro 2013 18:56

Esta semana sorteamos 10 lotes de 2 entradas de preferenciapara o partido que se xogará o día 19 
de xaneiro no Estadio Municipal de San Lázaro entre a SD COMPOSTELA e o C. MARINO DE LUANCO.

Para participar neste sorteo terás que contestar á pregunta que aparece no formulario de participa-
ción, relacionada coa SD Compostela.

Podes participar enviando xa o formulario (http://xuventude.xunta.es/201205087547/sorteo-para-posuidores-do-carne-xove-a-tra-
ves-de-xuventudenet.html) e ata as 9.00h do día 2 de xaneiro.

  

Imaxina Atlántica 3.0 Programa de intercambios de mozos e mozas profesio-
nais na arte dixital (estadías de mozos e mozas profesionais)  
 
Venres, 20 Decembro 2013 08:20

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar, no marco do programa Espazo Atlántico, convoca 
estas estadías coa finalidade de  promover e estimular a innovación e a profesionalización de mozos e mozas galegos dentro dos pará 

metros da creatividade e o emprendemento.
O obxectivo principal desta iniciativa é crear unha actividade multidisciplinar para mozos/as que 
queiran coñecer outras experiencias no marco do espírito emprendedor tan necesario na nosa so-
ciedade.
As referencias temáticas son principalmente:

- Dar a coñecer a Europa Atlántica a través das novas tecnoloxías.
- Presentar a cultura galega.
- Apoiar proxectos de creatividade innovadores.
- Considerar fórmulas creativas e innovadoras para emprender novos proxectos en diferentes sec-
tores da poboación.

O obxectivo específico desta convocatoria é fomentar a través dunha actividade un traballo de in-
vestigación, de cooperación na xuventude, e de exposición e divulgación dos/as mozos/as galegos/
as a través da súa creatividade, tanto en Galicia coma fóra das súas fronteiras.

 
Imaxina Atlántica 3.0 é un programa de intercambio de mozos e mozas profesionais na arte dixital   enmarcado  dentro do proxecto 
Espazo Atlántico, territorios creativos e innovadores, recoñecido polo acrónimo Imaxina Atlántica, proxecto que se desenvolve  no 
marco do programa de cooperación transnacional Interreg IV B Espazo Atlántico 2007–2013, financiado polo Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional (FEDER).
 
• Destinatarios: Mozos e mozas galegos/as con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, ambas inclusive.
• Cobertura: A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado facilitará o desprazamento (desde o lugar habilitado como partida), aloxa-
mento e mantenza dos/as  seleccionados/as, así como os custos derivados das entrevistas profesionais dos mozos e mozas cos profe-
sionais do sector nos lugares indicados. Así mesmo, os mozos e mozas irán acompañadas en todo momento por un coach galego salvo 
no caso de Donegal no que os contactos serán directos coa delegación en Irlanda de Imagina Atlántica.

O mozo ou moza seleccionado/a non fará ningún tipo de achega económica ao programa nada máis cá referente á do desprazamento 
ocasionado desde o seu domicilio ata o lugar de saída (en Galicia) e viceversa.
 
• Prazas: 21, de duración variable, distribuídas do seguinte xeito:
 
A) O Porto (Portugal).
- Datas: do 27 ao 31 de xaneiro de 2014
- Duración: 5 días
- Prazas: 7
B) Asturias (Xixón-Avilés)
- Datas: do 3 ao 6 de febreiro de 2014
- Duración: 4 días
- Prazas: 6

C) Donegal (Irlanda)
- Datas: do 10 ao 14 de febreiro de 2014
- Duración: 5 días
- Prazas: 2
D) Angoulême (Francia)
- Datas: do 17 ao 22 de febreiro de 2014 
- Duración: 6 días
- Prazas: 6
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• Requisitos para participar na convocatoria: Os/as participantes terán que cumprir os seguintes requisitos:
a) Atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.
b) Non ter sido condenado mediante sentencia firme á pena de perda da posibilidade de obter axudas públicas.
c) Non ter dado lugar, por causa da que fosen declarados culpables, a resolución firme de calquera contrato realizado coa adminis-
tración.
d) Non ter sido sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo esta lei ou a Lei Xeral 
Tributaria.

• Requisitos técnicos para participar na convocatoria: 
– Desenvolver unha actividade de xeito profesional (en activo ou como demandante de emprego) ou académico relacionada con algunha 
destas disciplinas:

1. Videocreación
2. Videoxogos
3. Banda deseñada
4. Realidade aumentada
5. Aplicacións tecnolóxicas para o desenvolvemento noutros sectores: xeolocalización, apps,…

Ademais, poderán participar todos aqueles mozos e mozas que queiran comezar unha actividade profesional relacionada co antes dito.
 
– Requisito indispensable: saber falar inglés ou francés.
 
• Obrigas dos/as seleccionados/as: Son obrigas de cada un dos mozos e mozas seleccionados: 

– Desenvolver o labor que fundamenta a presente convocatoria e que xustifica a selección del ou dela. 
– Reintegro dos prexuízos causados por incumprimento das bases da convocatoria. 
– Presentar unha copia da tarxeta sanitaria europea ou do seguro médico que dea unha cobertura equivalente no país de destino 
durante o período de duración da estadía.

 
• Documentación a presentar: Os/as solicitantes achegarán a seguinte documentación: 

– Ficha de inscrición debidamente cuberta, a través da nosa páxina Web: http:/www.xuventude.xunta.es
» Copia escaneada do  documento oficial de identidade non caducado (DNI ou pasaporte), currículo, publicacións, notas de 
prensa e calquera documento que o/a participante considere oportuno para avalar o seu labor creativo, nun único documento 
cunha extensión máxima de 10 páxinas en formato PDF, no que ademais deberá incluírse unha proposta-idea a modo de guión, 
de extensión máxima de tres folio-pdf que deberá estar relacionada dalgún xeito coa viaxe que vai comezar. Esta documentación 
deberá ser enviada ao seguinte correo electrónico:roteiros.ctb@xunta.es, unha vez realizada a inscrición on line.

 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado poñerá a máxima atención á documentación recibida, pero declina toda responsabilida-
de por extravío, danos, roubos ou calquera outro acto alleo á súa vontade que se poida producir durante o seu transporte, recepción, 
depósito ou devolución.

• Prazo de inscrición: O prazo de presentación das solicitudes quedará aberto dende o día 19 de decembro de 2013 ata o día 15 de 
xaneiro de 2014 ás 14:00 horas, ambos inclusive.

• Selección: A selección dos/as candidatos/as realizarase por un comité nomeado pola  Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
así como cantos asesores precisen.

O comité revisará e decidirá entre as solicitudes presentadas atendendo aos seguintes criterios: a traxectoria do interesado ou intere-
sada, o currículo vitae e o proxecto-idea presentado.

» Fase 1: Todos/as os/as preseleccionados/as reuniranse en Lugo (Centro Lug2) os días 18 e 19 de xaneiro de 2014 para compartir 
experiencias e programar as intervencións dirixidos por un coach creativo. Neste Team 1 deben de conformar a base dun proxecto a des-
envolver na súa estadía, en cada unha das súas categorías. Pode ser que nesta estadía se concentren máis de 21 rapaces polo que se fará 
unha selección final a posteriori ata conformar as 21 prazas. A estadía será de sábado todo o día e domingo de mañá.

» Fase 2: Cada equipo de traballo desprazarase nas datas indicadas a un lugar de referencia onde ser reunirán con mozos e mozas coas 
mesmas inquedanzas, visitarán diferentes proxectos empresariais de referencia, exporán o seu traballo ante eles,…

» Fase 3: Neste momento, e de volta en Galicia, farase avaliación coa presentación ante a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
dos traballos feitos fóra de Galicia e reuniranse cos patróns do programa.

• Publicación da selección: A relación definitiva de seleccionados aparecerá publicada na páxina web da Dirección Xeral de Xuventude 
e Voluntariado: http://www.xuventude.xunta.es

Nos cinco días anteriores ao inicio da estadía, o/a seleccionado/a deberá remitir á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, a través 
do correo electrónico: roteiros.ctb@xunta.es, unha copia da tarxeta sanitaria europea ou do seguro médico que dea unha cobertura 
equivalente no país de destino durante o período de duración da estadía.

• Propiedade intelectual: A participación no presente programa levará, pola parte dos/as solicitantes finalmente seleccionados, a ce-
sión non privativa do material ás entidades organizadoras para o seu uso divulgativo sen ánimo de lucro.

• Cumprimento da normativa de protección de datos: En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de 3 de decembro, de protección de 
datos de carácter persoal, os datos persoais facilitados polos participantes para esta convocatoria, serán susceptibles de tratamento 
estritamente confidencial, con finalidades técnicas, nun ficheiro cuxo responsable é a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, au-
torizando todos e cada un dos participantes no programa para facer uso dos datos persoais con ditos fins.

Os datos persoais aos que fai referencia a presente convocatoria son de necesario cumprimento, sendo a súa principal finalidade a 
selección e desenvolvemento do programa. Calquera outro uso dos datos persoais distinto aos mencionados, requirirá previo e expreso 
consentimento deste.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal 
e adoptará todas as medidas técnicas e de seguridade para asegurar a confidencialidade dos devanditos datos, así como evitar a súa 
alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta, en todo momento, do estado da tecnoloxía.

Os/as participantes poderán acceder ao devandito ficheiro en calquera momento e exercer os seus dereitos de modificación, rectifica-
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ción e/ou cancelación destes, coa simple comunicación por escrito á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, á dirección recollida 
na presente convocatoria.
• Obrigas derivadas da participación: A participación nesta convocatoria implica a aceptación de todas e cada unha das súas bases e 
das resolucións que a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado oportunamente tome para o seu desenvolvemento, así como a nor-
mativa que esta desenvolva para o programa.

Máis información: xuventude@xunta.es | Formulario de inscrición: http://xuventude.xunta.es/2013022612216/madrid-fin-de-ano.html

Encontro de mozos creadores  
 

Xoves, 26 Decembro 2013 13:16

A Dirección Xeral de Emprego e Xuventude de Castela-A Mancha, en colaboración coa Rede Española 
de Albergues Xuvenís (R.E.AJ.) e a Biblioteca de Castela-A Mancha convocan un encontro de mozos 
creadores (http://www.injuve.es/sites/default/files/Bases%20Encuentro%20J%C3%B3venes%20
Creadores.pdf).

Trátase de levar a cabo dous encontros de mozos creadores, procedentes das diferentes Comunidades 
Autónomas, que desenvolverán un programa de actividades de formación e creación artística, nas mo-

dalidades de narrativa, poesía, dramaturxia teatral e guión cinematográfico, con estanza no Albergue Xuvenil San Servando de Toledo.
As actividades de formación artística terán lugar no devandito albergue e na Biblioteca de Castela-A Mancha, situada no Alcázar da 
cidade. Tamén se aproveitarán as posibilidades culturais que ofrece a cidade de Toledo, para ampliar os aspectos formativos dos par-
ticipantes. 

O albergue facilitará todos os servizos necesarios en cada encontro, dende a comida do primeiro día ata o almorzo do último: aloxa-
mento en cuartos dobres ou cuádruplos con baño, alimentación, así como as súas instalacións (salón de actos, salas de reunións, salas 
de estar, cafetaría e instalacións deportivas). As actividades formativas e complementarias, así como os servizos de aloxamento e ma-
nutención serán gratuítos, debendo asumir os participantes os gastos correspondentes ao desprazamento de incorporación e regreso 
aos encontros.

• Participantes:
Mozos/as procedentes de calquera comunidade autónoma que reúnan os seguintes requisitos: 
– ter de 18 a 30 anos, estar en posesión do carné de alberguista (novo ou adulto) en vigor e ter algunha experiencia en creación de obra 
artística en calquera das modalidades dos encontros.
• Prazo: as solicitudes podense presentar ata o 31 de xaneiro de 2014.
• Datas:

a) Encontro de Poesía e Narrativa, do 3 ao 9 de marzo de 2014, con 15 prazas.
b) Encontro de Dramaturxia Teatral e Guión Cinematográfico, do 17 ao 23 de marzo de 2014, con 15 prazas.

Máis información:
Rede de Albergues de Castela-A Mancha da Dirección Xeral de Emprego e Xuventude
Avda. Irlanda, 14. 45005 TOLEDO | alberguesclm@jccm.es | Tel: 925 330 124-925 330 133
Biblioteca de Castela-A Mancha
Costa de Carlos V, s/n. 45001 TOLEDO | aculturales.bclm@jccm.es | Tel: 925 284990
Rede Española de Albergues Xuvenís
C/ Marqués de Penedal, 16. 28010-MADRID | albergues@reaj.com | Tel: 912 987 245.

Curso de Fomento e Apoio Asociativo en Santiago de Compostela  
 

Venres, 27 Decembro 2013 11:53

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado dentro do Plan de Formación para a Rede Galega de 
Información Xuvenil 2014, convoca un curso sobre Fomento e Apoio Asociativo, en Santiago de 
Compostela

• Obxectivos: Proporcionar ferramentas que faciliten a intervención, apoio e acompañamento na 
creación e desenvolvemento do tecido asociativo. 
• Destinatarios/as: Persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e mocidade 
interesada. 

• Criterios de selección: A admisión no curso virá dada pola orde de chegada das solicitudes de inscrición e coas prioridades que a 
continuación se especifican:

1º) Persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil.
2º) Mocidade de 18 a 30 en posesión do Carné Xove.
3º) Resto dos solicitantes.

• Número de horas: 50
• Número de prazas: 30
• Contidos:

– Utilización das estruturas asociativas.
– Aplicación de técnicas de grupo partiticipativas na intervención comunitaria.
– Manexo de grupo nas asociacións.
– Aplicación de procesos de apoio dos profesionais nas entidades sociais.

• Modalidade: A distancia, con examen final presencial.
• Data de realización do curso: Do 22 de xaneiro ao 21 de marzo de 2012.
• Proba final: O exame final terá lugar no Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil (Santiago de Compostela) o día  
21 de marzo de 2014,  ás 12.00 h.
• Prazo e lugar de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes rematará o 13 de xaneiro as 14.00 h,  e realizarase a través do 
seguinte formulario.
- Formulario de inscrición: http://xuventude.xunta.es/2013022612247/madrid-fin-de-ano.html
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Máis información:
Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil
Praza do Matadoiro s/n, 15703 - Santiago de Compostela
Teléfono: 881 997 604/07
Correo electrónico:  oixuventude.traballo@xunta.es

Xornada: Programa Xuventude en Acción 2007 – 2013: aprendizaxe non for-
mal, difusión de experiencias e resultados  
 

Luns, 30 Decembro 2013 10:11

O vindeiro día 25 de xaneiro de 2014 a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería 
de Traballo e Benestar organiza unha xornada sobre o programa europeo de educación non formal 
Xuventude en Acción 2007 – 2013, que chega ao seu fin.

Os obxectivos que se pretenden acadar con esta iniciativa son:
- Dar a coñecer os resultados dos proxectos aprobados a través do programa europeo Xuventude en 

Acción 2007 - 2013.
- Proporcionar información sobre o novo programa europeo Erasmus + e promover a participación xuvenil a través da elaboración e 
presentación de proxectos dentro das diferentes liñas de traballo do novo programa.
- Ofrecer un espazo para o diálogo e o intercambio de experiencias entre os/as participantes en proxectos enmarcados no programa 
europeo Xuventude en Acción
- Difundir as experiencias positivas e as boas prácticas para a aprendizaxe non formal  a través de metodoloxías que fomenten a cida-
danía activa europea.

• Lugar de realización: Santa Comba (A Coruña)
• Destinatarios/as: A xornada está dirixida a:

- Participantes en proxectos do programa europeo Xuventude en Acción entre os anos 2007 e 2013.
- Técnicos de información xuvenil.
- Líderes de asociacións xuvenís, culturais e outros ámbitos.
- Monitores xuvenís.
- Responsables da toma de decisións políticas en materia de xuventude.
- Mozos e mozas non asociados/as.

• Número de prazas: 200
• Prazo de inscrición: do 3 ao 18 de xaneiro de 2014
• Inscrición: A inscrición para a xornada realizarase cubrindo e enviando un formulario electrónico
Unha vez inscrito/a o/a interesado/a  recibirá un correo electrónico de confirmación. Se nos dous días antes da xornada o/a interesado/a 
non recibe o correo electrónico de confirmación, se entende que non obtivo praza.

A adxudicación das prazas será por rigoroso orde de inscrición. No caso de participar varios membros dunha mesma entidade deberán 
enviar as solicitudes en formularios individuais.

• Programa provisional:
09.00 h Chegada dos/as participantes.
09.30 h Entrega e documentación e presentación do programa a realizar.
10.00 h Inauguración da xornada polo director xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia, Ovidio Rodeiro Tato e presenta-
ción do 5º libro de mobilidade xuvenil de Galicia.
10.15 h Relatorio sobre o programa europeo Xuventude en Acción 2007 – 2013. Análise estatístico das actividades: número de proxec-
tos, beneficiarios, impacto e resultados obtidos na Comunidade Autónoma de Galicia.
10.45 h Obradoiros sobre os  resultados do programa europeo Xuventude en Acción: estudo de boas prácticas, fases de desenvolve-
mento e posta en marcha de proxectos:

- Obradoiro I. - Acción 2.1. Servizo Voluntario Europeo – programa de mobilidade individual.
- Obradoiro II.- Acción 1.1. Iniciativas xuvenís – da idea á actividade
- Obradoiro III.- Accións 1.1 e 3.1. Intercambios xuvenís con países da UE e países veciños da UE.
- Obradoiro IV.- Accións 1.3 e 5.1. Proxectos de democracia participativa e encontros de xóvenes con responsables políticos.

12:00 h Exposición de experiencias a cargo de participantes nos diferentes obradoiros.
12:15 h Pausa – café
12:45 h Relatorio “Programas europeos 2014 – 2020 – Erasmus +”.
13:30 h Clausura da xornada
14.00 h Xantar
Máis información:
xuventude@xunta.es
- Formulario de inscrición: http://xuventude.xunta.es/2013022612252/aprendizaxe-non-formal.html
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NOVAS FORMACION            CURSOS DA DXXV

Seminario de boas prácticas en intercambios xuvenís  
 
Xoves, 19 Decembro 2013 08:28

• Entidade organizadora: Axencia Nacional Española do programa Xuventude en Acción (Erasmus +) en colaboración coa Direcció 
General de Ordenació, Innovació i Formació Profesional do Gobierno de les Illes Balears.
• Obxetivos:

1. Promover o programa Erasmus+ e os intercambios xuvenís.
2. Facilitar un espazo de intercambio de boas prácticas realizadas no  ámbito dos intercambios xuvenís do programa Xuventude en 
Acción.
3. Proporcionar espazos de análise e reflexión sobre as experiencias presentadas que permitan mellorar a calidade de futuros 
proxectos de intercambios xuvenís do programa Erasmus +
4. Recopilar as experiencias dadas a coñecer neste seminario para a súa posterior difusión.
5. Fomentar o aprendizaxe entre iguais.

• Lugar: Mallorca
• Data: do 13 ao 16 de marzo de 2014.
• Lingua de traballo: español
Perfil dos participantes: a actividade se dirixe a responsables de entidades, grupos de xóvenes e entes públicos que  organizaron un 
intercambio xuvenil no marco da acción 1.1. o 3.1 do programa Xuventude en Acción.

Os participantes deberán presentar unha boa práctica que se realizara durante un intercambio xuvenil e preferentemente relacionada 
con algún dos seguintes temas: preparación e participación activa dos participantes ao longo do proxecto, xestión económica e co-
financiación, implicación activa dos socios nas tres fases do proxecto, inclusión de xóvenes con menos oportunidades, participantes 
menores de idade, Youthpass, visibilidade, difusión e explotación de resultados e impacto local.

• Prazas para España: 25
• Inscrición: por favor envía unha copia da solicitude ao responsable do programa Xuventude en Acción da túa Comunidade Autónoma 
e outra copia á Secretaría Administrativa da Axencia Nacional Española (tcp2@injuve.es) antes do 31 de xaneiro de 2014. Unha  vez 
feita a selección se enviará unha mensaxe de confirmación.

- Programa: http://xuventude.xunta.es/uploads/SEMINARIO.pdf
- Ficha de inscrición: http://xuventude.xunta.es/uploads/FORMACION.pdf

Curso de Fomento e Apoio Asociativo en Santiago de Compostela  
 

Venres, 27 Decembro 2013 11:53

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado dentro do Plan de Formación para a Rede Galega 
de Información Xuvenil 2014, convoca un curso sobre Fomento e Apoio Asociativo, en Santiago de 
Compostela
• Obxectivos: Proporcionar ferramentas que faciliten a intervención, apoio e acompañamento na 
creación e desenvolvemento do tecido asociativo. 
• Destinatarios/as: Persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e mocidade 
interesada. 

• Criterios de selección: A admisión no curso virá dada pola orde de chegada das solicitudes de inscrición e coas prioridades que a 
continuación se especifican:

1º) Persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil.
2º) Mocidade de 18 a 30 en posesión do Carné Xove.
3º) Resto dos solicitantes.

• Número de horas: 50
• Número de prazas: 30
• Contidos:

– Utilización das estruturas asociativas.
– Aplicación de técnicas de grupo partiticipativas na intervención comunitaria.
– Manexo de grupo nas asociacións.
– Aplicación de procesos de apoio dos profesionais nas entidades sociais.

• Modalidade: A distancia, con examen final presencial.
• Data de realización do curso: Do 22 de xaneiro ao 21 de marzo de 2012.
• Proba final: O exame final terá lugar no Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil (Santiago de Compostela) o día  
21 de marzo de 2014,  ás 12.00 h.
• Prazo e lugar de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes rematará o 13 de xaneiro as 14.00 h,  e realizarase a través do 
seguinte formulario.
– Formulario de inscrición: http://xuventude.xunta.es/2013022612247/madrid-fin-de-ano.html

Máis información:
Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil
Praza do Matadoiro s/n, 15703 - Santiago d Compostela
Teléfono: 881 997 604/07
Correo electrónico:  oixuventude.traballo@xunta.es
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NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Cursos de monitor de tempo libre da ETL Naturmaz  
 

Mércores, 18 Decembro 2013 13:27

A Escola de Tempo Libre Naturmaz vai impartir dous cursos de monitores de actividades de tempo 
libre:
- No Concello de Carnota do 15/02/2014 ao 18/05/2014.
- No Concello de Muros do 15/02/2014 ao 18/05/2014.
Máis información:
– Teléfono: 981 857 032
– Web: www.naturmaz.com

BOLSAS E AXUDAS    IDIOMAS

Estuda Bacharelato en Canadá  
Venres, 20 Decembro 2013 10:30

A Fundación Amancio Ortega convoca 100 bolsas para alumnos do sistema educativo de España, 
interesados en estudar en Canadá un ano escolar equivalente ao primeiro ano de Bacharelato.
• Requisitos:
– Estar inscrito como alumno de 4º de ESO nun centro de ensino de calquera Comunidade Autónoma 
do territorio español.
– Nota media igual ou superior a 8,00 puntos en 3º da ESO.
– Nota final da materia de inglés en terceiro de ESO, igual ou superior a 8,00 puntos.

– A solicitude farase a través do formulario de inscrición debidamente cumprido coa documentación requirida a través da páxina web 
: www.becasestudiaencanada.org
– Non ter gozado con anterioridade dun ano académico no estranxeiro, durante ningún dos cursos equivalentes a 1º, 2º ou 3º da ESO.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de febreiro de 2014.
Máis información en: www.becasestudiaencanada.org

BOLSAS E AXUDAS FORMACION PRACTICA

Prácticas de Deputación da Coruña en empresas alemás  
 

Mércores, 18 Decembro 2013 09:47

A Deputación da Coruña promove o proxecto Práxide dentro do Programa Leonardo da Vinci. Pretén-
dese seleccionar ata 10 persoas para a realización de prácticas laborais en empresas alemás situa-
das no distrito de Enzkreis, no Lander de Baden-Württemberg, con estanzas de 12 semanas de dura-
ción, durante o primeiro semestre de 2014, incluíndo un período de preparación cultural, pedagóxica 
e lingüística (http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/12/18/2013_0000015799.pdf).

As axudas para a realización das prácticas laborais inclúen os seguintes conceptos:
– Viaxes e desprazamentos de ida e volta dende A Coruña á poboación de destino dos participantes.
– Aloxamento e manutención no país de destino durante o tempo que dure a estanza.
– Prácticas formativas nunha empresa do país de destino durante o período de realización das prácticas laborais.
– Seguimento e control da actividade formativa de cada participante.
– Preparación cultural, pedagóxica e lingüística dos participantes.
– Seguro de responsabilidade civil, enfermidade, accidente, invalidez, asistencia e repatriación.
– Acreditación de competencias profesionais adquiridas mediante a certificación da empresa de acollida e o certificado "Europass-
Mobility-Mobility", así como certificación do curso de idiomas.

• Requisitos:
– Ter entre 18 e 30 anos e estar empadroado nalgúns dos municipios da provincia da Coruña.
– Ser traballador en activo ou, preferentemente, en situación de desemprego.
– Ter realizado un ciclo superior de Formación Profesional, e estar en posesión da titulación correspondente, nalgún dos seguintes 
sectores profesionais:

» Secretaría e oficina.
» Fabricación e procesado.
» Hostalaría e restauración.
» Sanidade.
» Traballo social e orientación.

Os solicitantes deberán concorrer á realización dunha entrevista persoal e á realización dunha proba de coñecemento de alemán, cun 
nivel mínimo esixible equivalente ao A2.

Non percibir axudas adicionais da Comisión Europea para o mesmo período de tempo.
Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa Leonardo dá Vinci
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O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOP da Coruña do 18 de decembro de 2013.

Becas de formación aquivística en Valencia  
 

Luns, 23 Decembro 2013 08:54

As Cortes Valencianas convocan dúas becas de formación aquivística, relacionada coa actividade par-
lamentaria e administrativa e os fondos documentales desta institución. Cada unha das becas terá 
unha duración máxima de 12 meses.
• Requisitos:
Ter nacionalidade española ou ser nacional dun estado membro da Unión Europea ou nacional daque-

les estados aos que, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a 
libre circulación de persoas. Estar en posesión dalgunha destas titulaciones: licenciado en documentación, titulado superior con cursos 
que acrediten preparación teórico práctica en materia archivística. 

• Dotación:
A cuantía total será de 10.800 € que se percibirán á finalización do mes a razón de 900 €.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de xaneiro de 2014.
Máis información no DOCV do 19 de decembro de 2013:
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/19/pdf/2013_12087.pdf

Becas desempregados 2014 da Fundación Mapfre  
 

 Luns, 23 Decembro 2013 09:05

A Fundación Mapfre realiza unha convocatoria extraordinaria de 400 becas destinadas a facilitar o 
acceso a persoas en situación de desemprego en España que desexen incorporarse aos cursos e-

learning de especialización en Seguros, Xerencia de Riscos, Prevención e Medio Ambiente na promoción de febreiro 2014.

Adxudicaranse 200 becas para os cursos de Seguros e Xerencia de Riscos e outras 200 becas para os cursos de Prevención e Medio 
Ambiente. A concesión da beca realizarase por rigorosa orde de recepción da documentación completa indicada nas bases.

As persoas interesadas deberán cumprimentar a solicitude de admisión on-line, marcando a casilla "Beca Especial para Desemprega-
dos". O prazo finalizará unha vez completado o número de prazas dispoñibles, considerando como data límite de solicitudes o día 15 
de xaneiro de 2014.

• Requisitos:
Poderán ser beneficiarios desta beca aquelas persoas que acrediten estar en situación de desemprego en España no momento da soli-
citude, presentando copia da tarxeta de demanda de emprego en vigor. Terán prioridad as persoas que non solicitasen ou gozado esta 
beca nas anteriores convocatorias.

• Dotación:
A beca cubrirá o 100% da cota de inscripción e a emisión e envío do diploma.
Máis información: http://www.fundacionmapfre.org

Bolsa en Socioloxía  
 

 Xoves, 26 Decembro 2013 09:21

O Consello Económico e Social, do Ministerio de Emprego, convoca unha bolsa de titulado/a superior 
en Socioloxía (http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/25/pdfs/BOE-A-2013-13610.pdf).
A bolsa gozarase dende o seu outorgamento polo Presidente do Consello Económico e Social ata o 
31 de Decembro de 2014.
• Requisitos:
Título universitario superior de licenciatura ou grao en Socioloxía.
Ter finalizado os devanditos estudos con posterioridade a 1 de Xaneiro de 2009.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 25 de decembro de 2013.

Bolsas do Museo do Prado  
 

 Xoves, 26 Decembro 2013 09:42

O Ministerio de Educación convoca bolsas para a formación de especialistas e para a investigación 
(http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13576.pdf) nas seguintes Áreas do 
Museo Nacional do Prado:

A) Área de Restauración, especialidade Pintura.
- Diplomatura en Restauración en Centros oficiais, con especialidade en pintura, ou licenciatura ou 
grao en Belas Artes con especialidade en Restauración finalizada con posterioridade a 2008.
- Coñecementos sobre as coleccións do Museo Nacional do Prado e as súas restauracións.

- Coñecemento das técnicas pictóricas.
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- Comprensión da composición, dinámica e lectura dunha pintura.
- Coñecementos sobre Conservación preventiva.
- Coñecementos de informática e inglés.

B) Área de Conservación de Pintura española ata 1700, conservación de Marcos.
- Licenciatura ou grao en Historia da Arte finalizada con posterioridade a 2008.
- Coñecementos sobre inventario e catalogación de obras de arte.
- Coñecementos de historia das artes decorativas e do moble, con especial valoración do coñecemento de técnicas artísticas e materiais.
- Coñecemento de fontes documentais da historia da pintura española e da historia do Museo do Prado.
- Coñecementos de informática e inglés.

C) Área de Conservación de Pintura do século XVIII e Goya.
- Licenciatura ou grao en Historia da Arte finalizada con posterioridade a 2008.
- Coñecementos sobre inventario e catalogación de obras de arte.
- Coñecemento sobre a historia e as coleccións do Museo do Prado.
- Coñecemento de fontes documentais da historia da pintura e da historia do Museo do Prado.
- Interese na obra de arte como obxecto de estudo en si mesmo.
- Coñecementos sobre a historia da estética e do gusto.
- Coñecementos de informática.
- Coñecemento de inglés.
- Coñecemento doutras linguas estranxeiras a elixir entre alemán, italiano e francés.

D) Área de Edición.
- Licenciatura ou grao, posterior ao 2008, nalgunha das antigas especialidades de Filosofía e Letras (Historia, Literatura, Filoloxía 
Hispánica...). Valorarase preferentemente un título en Historia da Arte.
- Coñecementos da gramática española e da historia da arte, especialmente nos casos nos que se achegan títulos distintos ás devan-
ditas especialidades.
- Coñecementos das fontes documentais e a bibliografía específica da historia da arte española.
- Interese persoal específico na corrección da lingua escrita.
- Interese persoal específico na calidade das publicacións, tanto pola súa presentación visual coma polo seu contido.
- Coñecementos de informática e inglés.

A cuantía de cada unha das axudas é de 18.000 € anuais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 24 de decembro de 2013.

Bolsas no Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller  
 

Xoves, 26 Decembro 2013 10:29

O Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller convoca 4 bolsas de formación en materia de 
violencia de xénero.

• Requisitos: estar en posesión do título de licenciado ou grao no ano 2011 ou posterior.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 24 de decembro de 2013

BOLSAS E AXUDAS    MOBILIDADE

Becas para artistas da Sharjah Art Foundation, Emiratos Árabes  
 

Luns, 23 Decembro 2013 08:44

A Sharjah Foundation, establecida nos Emiratos Árabes Unidos, anunciou a convocatoria do Pro-
grama de Produción 2014, para artistas que traballen cos seguintes medios: escultura, instalación, 
medios de comunicación e libros de artistas, entre outros.

Dotado con 200.000 dólares, o programa ofrece becas e apoio profesional para a realización dos 
proxectos seleccionados. O Programa de Produción amplía as posibilidades de produción de arte na 

rexión de Menasa a través dun compromiso de apoio á innovación e a excelencia na práctica artística, mediante o fomento da experi-
mentación.

Os profesionais das artes están invitados a propoñer proxectos imaxinativos, ambiciosos e inspiradores que vaian transformar a com-
prensión de que é a arte e como pode ser experimentado.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de xaneiro de 2014.
Máis información en: http://www.sharjahart.org/programmes/open-call-production-programme-2014
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Bolsas internacionais Bocconi  
 

Martes, 07 Xaneiro 2014 08:51

A Universidade de Bocconi, Milán, Italia, convoca un total de 60 Bolsas Internacionais para estudos 
de Grao ou Máster.
O número de bolsas está distribuído en: 30 Bolsas para Grao +30 Bolsas para Máster.

• Destinatarios/as: Estudantes internacionais que non sexan residentes en Italia e non gañasen un 
diploma da escola italiana tanto en Italia como no estranxeiro.
As bolsas outórganse sobre a base da situación económica da súa familia.

• Data límite: O prazo pódese encontrar nas directrices de bolsas pero queda en torno a 1 maio 2014.
• Dotación das bolsas: Matrícula por valor de ata 11.500 € por ano para o Programa de Licenciatura.

Máis información: http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/services/student+as
sistance%2C+financial+aid+and+loans/bocconi+scholarship_bracco+2010+03+26+03+29
 

PREMIOS E CONCURSOS

10º Concurso de fotografía Xurxo Lobato  
 

Mércores, 18 Decembro 2013 09:32

A Asociación de antigos alumnos do Instituto Monelos da Coruña convoca o 10º concurso de fotografía 
Xurxo Lobato 2014.
O concurso vai dirixido ao alumnado de Educación Secundaria, Bacherelato e Formación Profesional 
de Galicia.
O tema é libre.
As fotografías poden presentarse en branco/negro ou cor.
Máximo de tres fotografías por participante.
As fotografías serán en formato dixital e só se poderán enviar por correo electrónico.
Os autores deberán enviar as fotografías por correo electrónico a: fotomonelos@gmail.com cos se-
guintes datos: nome e apelidos, DNI, idade, teléfono, enderezo, centro de estudo,  curso, e poñerlle 
un título a cada foto.

• Premios:
– 1º premio: diploma e 250 €
– 2º premio: diploma e 150 €
– 3º premio: diploma e 100 €

O xurado considerará a posibilidade de conceder algún accesit con premio.
Premio especial 10º Aniversario: bolsa para realizar un proxecto fotográfico.
O prazo para presentar fotografías estará aberto ata o 10 de marzo de 2014.

Máis información: https://www.facebook.com/pages/CONCURSO-DE-FOTOGRAFIA-XURXO-LOBATO/109741835734477

VII Certame de Poesía Concello de Mugardos  
 

Mércores, 18 Decembro 2013 10:25

O Concello de Mugardos convoca o VII Certame de Poesía “Concello de Mugardos” 21 de marzo 
- Día da Poesía (http://www.concellodemugardos.org/es/noticias/2013/12/05/vii-certamen-poes-
concello-mugardos-21-marzo-d-poes)

Establécense tres categorías:
– ata 12 anos
– de 13 a 17 anos
– iguais ou maiores de 18 anos.

Cada concursante poderá presentar unha única poesía, que se axustará ás seguintes normas:
O tema e libre.
As poesías estarán escritas en galego, en formato DIN A4 por unha cara (extensión máxima), mecanografada a dobre espazo, corpo de 
letra 14 e encabezada polo título.
As poesías terán que ser orixinais, inéditas e non premiadas en calquera outro tipo de concurso.
Achegaranse dúas copias sen asinar dentro dun sobre pechado que especificará no exterior o pseudónimo elixido polo/a autor/a, a 
categoria na que concursa e o nome do certame. Dentro deste sobre incluirase outro sobre pechado, co pseudónimo no exterior, que 
conterá fotocopia do documento de identidade e unha cuartilla co nome, apelidos, idade, enderezo completo e teléfono do/a autor/a.

O prazo de entrega das poesías estará aberto ata o 8 de febreiro de 2014.

Enviaranse mediante correo certificado ao seguinte enderezo: 
VII CERTAME DE POESÍA CONCELLO DE MUGARDOS
Concellaría de Cultura do Concello de Mugardos
Avda. de Galicia 45, 15620 - Mugardos (A Coruña)
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O premio consistirá nun bono para mercar libros:
– 100 €, para a categoría de iguais ou maiores de 18 anos
– 60€, para a categoría de 13 a 17 anos, ambos inclusive
– 40€, para a categoría de ata 12 anos, inclusive

O acto de entrega de premios tera lugar o venres 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, ás 20.00 horas, no Salón de Plenos do Concello.
Máis información na OMIX de Mugardos, teléfono 981 470 338 e en: www.concellodemugardos.org.

XX edición de concurso Euroscola  
 

Luns, 23 Decembro 2013 10:40

A Oficina de Información do Parlamento Europeo en España, en colaboración coa Representación en 
España da Comisión Europea e a Secretaría do Estado para a Unión Europea, convoca a XX edición do 
concurso Euroscola, un xogo on–line composto por unha serie de probas de coñecementos, habilida-
des, memoria, velocidade e intelixencia e sobre todo, traballo en grupo.

• Tema de Euroscola 2014: o papel do Parlamento Europeo como órgano democrático e as eleccións ao Parlamento Europeo.
• Prazo de inscrición: do 19 de decembro de 2013 ao 1 de marzo de 2014.
• Obxectivos: O concurso Euroscola desenvolverase a través dunha plataforma interactiva e ten como obxectivos fundamentais:

– Fomentar o uso de internet e das novas tecnoloxías como ferramentas educativas.
– Acercar a UE aos mozos/as, mellorando os seus coñecementos e implicación na construción de Europa.
– Fomentar a aprendizaxe das linguas europeas.

• Destinatarios: Poden participar nesta iniciativa todos os centros escolares de Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO), Bacharelato 
ou ciclos deFormación Profesional de grao medio establecidos no territorio nacional.
Para participar é necesario inscribirse por equipos, formados por 10alumnos/as, de entre 15 e 18 anos, e un profesor responsable que 
será o líder e representante do equipo.
Toda a información en: http://www.euro-scola.com/

II Premio de Narración breve da Uned Mérida  
 

Martes, 07 Xaneiro 2014 08:33
 
O II Premio de Narración Breve da UNED de Mérida é unha iniciativa dirixida ao público en xeral.
As obras axustaranse ao concepto comúnmente aceptado de relato, serán orixinais e inéditas, estarán 
escritas en lingua castelá e non deberán ser premiadas noutros certámenes, estar suxeitas a compro-

misos editoriais nin corresponder a autores falecidos con anterioridad ao anuncio desta convocatoria.

Os traballos remitiranse por correo postal á Biblioteca do Centro Asociado da UNED en Mérida, sita en rúa Moreno de Vargas, número 
10, 1ª planta, especificando no envío Premio de Narración Breve. O prazo de recepción de orixinais finalizará o 28 de Febreiro de 2.013, 
aínda que se aceptarán envíos posteriores cuxo matasellos sexa anterior ou desa mesma data.

• Premios: Un primeiro premio consistente en 500 Euros. Dous ACCESIT consistentes en dous lectores de libros electrónicos (e-book).

Máis información: http://www.unedmerida.com/index.php/60-i-premio-de-narracion-breve-de-la-uned-de-merida

Concurso debuxo infantil sobre a produción do ballet "A bela adormecida" Cen-
tro Coreográfico Galego  
 

Martes, 07 Xaneiro 2014 09:12
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria organiza un concurso de debuxo 
para nenas e nenos de 7 a 13 anos de idade arredor do ballet clásico ‘A bela adormecida’, que o 
Centro Coreográfico Galego prepara nestes momentos cara á súa estrea o 21 de febreiro no Pazo da 
Ópera da Coruña.
Os debuxos poden enviarse ata o 17 de xaneiro á sede do Centro Coreográfico Galego na Coruña, 
seguindo as instrucións das bases publicadas nas páxinas web: www.centrocoreografico.org e www.
agadic.info.

Máis información: http://www.edu.xunta.es/web/node/11452
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NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Xuíz de paz do Concello de Guitiriz  
 
Martes, 17 Decembro 2013 08:03

O Concello de Guitiriz fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz de paz substituto.

Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolve-
mento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabili-
tación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOP de Lugo do 18 de decembro de 2013.

Prazas de docentes universitarios para a Universidade de Vigo  
 
Venres, 20 Decembro 2013 08:43

A Universidade de Vigo convoca concurso público de acceso a prazas de corpos docentes universitarios nas seguintes áreas de coñe-
cemento:

– Máquinas e motores térmicos para a Escola de Enxeñaría Industrial-Vigo.
– Educación física e deportiva para a Fac. CC. Educación e do Deporte-Pontevedra.

• Requisitos:
– Estar en posesión da titulación de doutor ou doutora.
– Dispor da acreditación para o corpo docente universitario de que se trate e cumprir os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de xaneiro de 2014.
Máis información no DOG do 20 de decembro de 2013.
 

Xuíz de paz do Concello de Meaño  
 
Xoves, 26 Decembro 2013 10:48

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz de paz substituto no Concello de 
Meaño.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolve-
mento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabili-
tación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de xaneiro de 2014.
As solicitudes presentaranse no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na Coruña.
Máis información no BOP de Pontevedra do 26 de decembro de 2013.

Bombeiros para o Concello da Coruña  
 
Xoves, 26 Decembro 2013 11:38

O Concello da Coruña fai unha convocatoria para cubrir tres prazas de bombeiro.
Os requisitos están publicados no BOP da Coruña do 18 de outubro de 2013.
O prazo par apresentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 26 de decembro de 2013 e na OMIX da Coruña, teléfono 981 184 294

Prazas na Universidade de Santiago de Compostela  
 
Xoves, 26 Decembro 2013 11:50

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir prazas de persoal laboral fixo nas seguintes categorías 
profesionais:
– Técnico/a especialista de investigación, especialidade química (análise elemental)
– Técnico/a especialista de investigación, especialidade química (raios X)
– Técnico/a especialista de investigación, especialidade química (resonancia magnética)

As bases están publicados no DOG do 18 de decembro de 2013.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 26 de decembro de 2013
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Técnico Teleformación (e-learning) para a Universidade de Santiago de Com-
postela  
 
Xoves, 26 Decembro 2013 11:55

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir unha praza de Técnico de Grao Medio de Teleformación 
(e-learning).
As bases están publicados no DOG do 17 de decembro de 2013.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 25 de decembro de 2013.

Técnicos para a Universidade de Santiago de Compostela  
 
Xoves, 26 Decembro 2013 12:06

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir prazas de persoal laboral fixo nas seguintes categorías 
profesionais:
– 2 técnicos/as de investigación, área biología-salud (animalarios)
– 1 técnico/a superior de telecomunicaciones.

As bases están publicados no DOG do 16 de decembro de 2013.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 24 de decembro de 2013.

Arquitecto para a Universidade de Santiago de Compostela  
 
Xoves, 26 Decembro 2013 12:28

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir unha praza de Arquitecto.
As bases están publicados no DOG do 16 de decembro de 2013.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 24 de decembro de 2013.

Prazas de técnicos para a Universidade de Santiago de Compostela  
 
Xoves, 26 Decembro 2013 12:34

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir prazas de persoal laboral fixo nas seguintes categorías 
profesionais:
– Técnico/a xestor de sistemas, especialidade xestión de sistemas.
– Técnico/a especialista de investigación, especialidade de saúde.
– Técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde.

As bases están publicados no DOG do 13 de decembro de 2013.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 23 de decembro de 2013.

Docentes para a Universidade de Málaga  
 
Xoves, 26 Decembro 2013 12:43

A Universidade de Málaga convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios

• Prazas:
– Enxeñaría Química.
– Didáctica da Lingua e a Literatura.
– Bioloxía Vexetal.
– Psicoloxía Social.
– Comunicación Audiovisual e Publicidade.

• Requisitos:
Estar habilitado para o corpo e ou acreditado para o corpo e área ou rama de coñecemento da praza convocada.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xaneiro de 2014.

Máis información no BOE do 23 de decembro de 2013 e en: http://www.uma.es/personal-docente-e-investigador/cms/menu/seleccion-
pdi/concursos-pdi-funcionario/
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Analista Informático na Universidade de Santiago de Compostela  
 
Xoves, 26 Decembro 2013 12:47

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir unha praza de Analista Informático.
As bases están publicados no DOG do 11 de decembro de 2013.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 21 de decembro de 2013.

Monitores socioculturais e de tempo libre en Almendralejo  
 
Venres, 27 Decembro 2013 08:50

O Concello de Almendralejo convoca dúas prazas de monitor de ocio e tempo libre e unha de monitor sociocultural polo sistema de 
oposición libre.
As bases están publicadas no BOP de Badaxoz do 12 de maio de 2011.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de xaneiro de 2014.
Máis información no BOE do 27 de decembro de 2013.

Convocadas prazas de Técnico Especialista de Investigación, especialidade quí-
mica na USC  
 
Martes, 07 Xaneiro 2014 08:28

A Universidade de Santiago de Compostela, convoca 4 prazas (2 por acceso libre e 2 por promoción interna) polo sistema de concurso-
oposición de técnico especialista de investigación, especialidade química (espectrometría de masas e proteómica). 

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE o 6 de xaneiro de 2013. 
Máis información: www.boe.es.

Convocada 1 praza de Técnico Especialista de Investigación , especialidade quí-
mica na USC  
 
Martes, 07 Xaneiro 2014 08:29

A USC, convoca 1 praza de promoción interna e polo turno de aceso libre da especialidade Química (Espectroscopia IR´Raman/Crioge-
nia y magnetosusceptibilidad) polo sistema de concurso-oposición. 

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE o 6 de xaneiro de 2014.

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX        CASAS DA XUVENTUDE

TARDE DE MANGA NO ESPAZO XOVE DE OURENSE  
 

Venres, 20 Decembro 2013 13:39

TARDE DE MANGA NO ESPAZO XOVE DE OURENSE

Proxeccións de películas de manga ao longo da tarde do 26 de decembro, a partires das 16:30 h.

- PERFECT BUE
- AKIRA
- GHOST IN THE SHELL




