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Xuventude e Sociedade   
 

Mércores, 01 Febreiro 2012 08:11 

A Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela, a traves do Mas-
ter Oficial en Xuventude e Sociedade organiza a Conferencia “Recursos e políticas públicas da xuventude 
en Galica”.
• Ponente:
Ovidio Rodeiro Tato. Director Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia.

• Destinatarios: A comunidade universitaria e interesados en xeral.
• Data: 09 de febreiro de 2012
• Hora: 18:15 hrs.
• Enderezo: Salón de Graos. Facultade de Ciencias Políticas e Sociais . USC.

Máis Información: felipeandres.aliaga@usc.es 
 

A primeira Lei da Xuventude de Galicia aposta pola participación Xuvenil e 
garante a coordinación das políticas dirixidas á mocidade   
 
Xoves, 02 Febreiro 2012 16:50 

• Unha das características máis salientables do anteproxecto de Lei de Xuventude de Galicia é o cambio do actual modelo de participa-
ción xuvenil cara “un verdadeiro” sistema de representación da mocidade.  
• O novo texto facilita a incorporación de todas as asociacións xuvenís ao Consello Asesor e Consultivo de Xuventude xa que se elimina 
o requisito actual polo que unha asociación non podía formar parte deste órgano sen contar co visto e prace das entidades preponde-
rantes. 
• O Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia, como instrumento de planificación plurianual, considérase un elemento de gran impor-
tancia para a toma de decisións a medio prazo e pasará a ter un carácter vinculante, xa que se deberá aprobar por acordo do Consello 
da Xunta.
 
O Consello da Xunta deu hoxe luz verde ao anteproxecto de Lei de Xuventude de Galicia, que responde a unha débeda pendente coa 
mocidade galega, xa que desde a aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia no ano 1981, houbo varias tentativas de aprobar 
unha Lei para a xuventude, sen que chegasen a obter ningún resultado.

O anteproxecto da Lei de Xuventude de Galicia, promovido pola Consellería de Traballo e Benestar, garantirá a transversalidade ad-
ministrativa das políticas da Xunta dirixidas á mocidade. O texto lexisla a acción unitaria de goberno e a coordinación dos diferentes 
departamentos da Administración á hora de poñer en práctica medidas que afecten á xuventude. Esta planificación das políticas de 
mocidade efectuarase a través da elaboración en cada lexislatura dun Plan Estratéxico de Xuventude, que pasará a ter un carácter vin-

EN PORTADA

Máis de 800 mozos e mozas participaron en programas de fomento do apren-
dizaxe non formal de benestar   
 

Martes, 31 Xaneiro 2012 12:20 

Máis de oitocentos mozos e mozas participaron nos encontros informativos do programa ‘Participa’ 
da Rede Galega de Dinamización Xuvenil, organizados pola Consellería de Traballo e Benestar ao 
longo do mes de xaneiro nun total de 25 localidades e nos campus universitarios de Galicia. Os en-
contros finalizaron esta semana con dúas citas: o luns no Espazo Xove de Ourense e hoxe no edificio 
multiusos do concello da Cañiza.

Estes encontros tiveron como obxectivo achegar aos mozos e mozas interesados a información precisa para fomentar e promover 
actividades de aprendizaxe non formal que lles permita desenvolver as súas capacidades, talento e espírito emprendedor a través dos 
diferentes programas de participación da Xunta de Galicia, integrados na ‘Estratexia Xuventude 2013’.

Os destinatarios dos encontros foron mozos e mozas menores de 30 anos, concelleiros de xuventude ou con competencias na materia, 
técnicos de xuventude ou cultura, membros de asociacións xuvenís ou colectivos de mozos e mozas que poidan conformarse nun grupo 
informal.

Para o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, estes encontros “serven para dinamizar a vontade de participación 
dos líderes xuvenís, ofrecéndolles as ferramentas necesarias para que canalicen o seu talento a través de programas que fomenten a 
posta en valor da nosa mocidade”.

Os participantes destacaron nos encontros aqueles proxectos que se poden desenvolver a través da liña de axudas da Orde ‘Iniciativa 
Xove 2012’ da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que está previsto que se publique no DOG a principios de febreiro. Esta 
Orde, que regula o procedemento do novo modelo de participación xuvenil que puxo en marcha a Xunta de Galicia, conta este ano cun 
orzamento de 705.000 euros, o que significa un incremento do 1,4% con respecto a 2011 e un aumento dun 57% respecto a 2009.

Os encontros tiveron lugar na Coruña, Carballo, Pontedeume, Betanzos, Noia, Melide, Padrón e Boqueixón, na provincia da Coruña; en 
Xinzo de Limia, O Carballiño e Ourense, na provincia de Ourense; en Porriño, A Estrada, A Cañiza, Ribadumia e Tui en Pontevedra; en 
Vilalba, Foz, Lugo e Chantada, na provincia de Lugo; e nos campus Universitarios de Ferrol, A Coruña, Santiago, Vigo e Ourense.
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culante, xa que se deberá tramitar como acordo do Consello da Xunta de Galicia.

Nesta materia, é necesario reforzar a transversalidade e coordinación das políticas públicas destinadas á xuventude. Deste xeito, o an-
teproxecto de Lei conta con dez eixos básicos vinculados ás directrices europeas en materia de xuventude e que deben ser potenciados 
a través da coordinación entre todos os axentes implicados. Estes eixos relaciónanse coa educación; emprego; creatividade e espírito 
emprendedor; vivenda; saúde e deporte; participación e asociacionismo; voluntariado; información e formación; mobilidade e turismo 
xuvenil; e normalización lingüística.

Ademais a nova Lei crea dous instrumentos que farán posible a consecución dos obxectivos de unificar a normativa e reforzar a trans-
versalidade das políticas de mocidade: o Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia e o Comité de Políticas de Xuventude de Galicia.
Unha das características máis salientables do anteproxecto de Lei de Xuventude de Galicia é o cambio do actual modelo de participa-
ción xuvenil cara “un verdadeiro” sistema de representación da mocidade. O texto propón a creación do Consello Asesor e Consultivo de 
Xuventude de Galicia, un órgano colexiado, independente e aberto a todas as asociacións xuvenís, que reforza e impulsa a participación 
da mocidade e da sociedade civil nos temas de interese para a xuventude.

Precisamente, o novo texto facilita a incorporación de todas as asociacións xuvenís ao Consello, xa que se elimina o requisito actual 
polo que unha asociación non podía formar parte deste órgano sen contar co visto e prace das entidades preponderantes. Tamén se 
facilita e se promove a creación dos consellos locais de xuventude, co obxectivo de achegar o novo modelo de participación e dar máis 
protagonismo aos concellos. As asociacións xuvenís e máis os consellos locais terán garantido con este anteproxecto unha representa-
ción de, polo menos, o 51% dos votos no Consello.

Ademais de fomentar a participación xuvenil, o anteproxecto tamén dota de máis competencias ao Consello, ao asumir este as funcións 
do Observatorio Galego de Xuventude, que na actualidade depende directamente da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
O texto tamén contempla a creación da Escola Galega de Xuventude como órgano especializado na educación non formal relacionada 
coa mocidade. Esta escola velará polo nivel técnico das ensinanzas impartidas polas escolas de tempo libre, ademais de avaliar e con-
formar os cursos que impartan. Tamén elaborará a programación anual de cursos e actividades formativas para que teñan un carácter 
estratéxico e innovador, e emitir os informes e realizar os estudos que se lle soliciten.

• Instituto da Xuventude

Outra das características desta Lei é a creación do Instituto da Xuventude de Galicia, como órgano técnico especializado, adscrito ao 
órgano directivo competente en materia de xuventude, e que terá como misión a materialización dos principios de información á xente 
nova, formación continua en materia de mocidade e asesoramento técnico en políticas públicas de xuventude. A posta en marcha do 
Instituto non suporá a creación dun novo ente administrativo, senón que terá unha configuración orgánica co nivel de subdirección 
xeral.

As funcións do Instituto da Xuventude de Galicia serán a planificación e supervisión das actividades formativas desenvolvidas pola 
Escola Galega de Xuventude; a planificación, promoción, organización e coordinación de actividades destinadas á xuventude, directa-
mente ou en colaboración con asociacións xuvenís ou outras Administracións públicas, institucións e organismos públicos e privados; 
a coordinación, vixilancia e rexistro das instalacións xuvenís; e a coordinación da Rede de Albergues Xuvenís de Galicia, entre outras.
Ademais inclúe a coordinación das axudas para o acceso da xente nova a determinados bens e servizos a través do carné xove, entre 

outros instrumentos; o fomento e a promoción de intercambios e mobilidade dos mozos e mozas con outras comunidades autónomas 
e países estranxeiros; a emisión de cantos informes lle sexan solicitados polo departamento de adscrición; e todas cantas lle sexan 
atribuídas expresamente por disposicións de carácter legal ou regulamentario.
De outra banda, o texto lexislativo tamén dá resposta á necesidade técnica de unificar e harmonizar toda a normativa anterior, antes 
dispersa. Así, a futura Lei derrogará a actual regulación do Consello da Xuventude de Galicia e o Decreto polo que se creou o Obser-
vatorio da Xuventude de Galicia.

• Achegas da sociedade

Máis de 1.500 persoas, na súa gran maioría mozos e mozas de asociacións e grupos informais, participaron nos 39 foros de debate 
e encontros organizados pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, dependente da Consellería de Traballo e Benestar, para 
difundir e debater o texto do anteproxecto de Lei de Xuventude de Galicia.
Ademais, a información sobre esta Lei foi tamén enviada a todos os concellos da Galicia, ás asociacións xuvenís, as escolas de tempo 
libre, aos 20.000 mozos e mozas da base de datos de usuarios dos programas de Xuventude e aos 6.000 seguidores dos perfís da 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado nas redes sociais Facebook, Tuenti e Twiter.
 

 

Feijóo sinala que Galicia contará coa "primeira Lei de Xuventude nos trinta anos 
de autonomía", que incidirá na coordinación e garantirá a representatividade e 
participación de mozos e mozas   
 

Venres, 03 Febreiro 2012 08:14 

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou a aprobación, por parte do Consello da 
Xunta, do proxecto de Lei de Xuventude de Galicia, que será remitido ao Parlamento. Deste xeito, Galicia 
contará coa “primeira Lei de Xuventude nos trinta anos de autonomía” que ten como principais obxecti-
vos regular os dereitos dos mozos e mozas, garantir o seu acceso aos órganos de representación e aos 
servizos públicos e mellorar a coordinación interna da Xunta de Galicia en materia de xuventude.

Os principais beneficiarios deste texto lexislativo, -o primeiro do paquete de 23 proxectos que o Goberno 
galego remitirá á Cámara no que queda de lexislatura-, son os 530.000 xoves de entre 14 e 30 anos que 
hai na Comunidade Autónoma. “Sen dúbida, somos conscientes do recurso máis valioso que temos, o 
medio millón de mozos e mozas galegas e, polo tanto, temos que facer un investimento seguro no mellor 
recurso que temos na comunidade autónoma”, subliñou Núñez Feijóo, quen lembrou que a Xunta xa está 
a traballar a prol da xuventude con iniciativas como o plan de rexuvenecemento e o plan estratéxico da 
Xuventude que contempla 250 medidas específicas, aos que se suma agora a futura Lei de xuventude de 

Galicia. “Tíñamos unha débeda coa nosa mocidade desde a aprobación do Estatuto de Galicia, en 1981. 
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Houbo varias tentativas de aprobar unha lei, nunca foi posible. Esperemos que este proxecto teña o respaldo do Parlamento”, dixo o 
presidente.

Entre os aspectos máis destacables, Núñez Feijóo salientou que o texto “reforza a coordinación e a transversalidade de toda a Admi-
nistración Pública autonómica”, xa que establece a necesidade de elaborar cada lexislatura un Plan estratéxico da xuventude. “Polo 
tanto, os gobernos teñen que actualizar, elaborar, presentar e aprobar un Plan estratéxico da xuventude cada catro anos”. “En segundo 
lugar –engadiu o presidente- garante unha acción transversal que ten dez eixos prioritarios para os mozos: a educación; o emprego; a 
creatividade e o espírito emprendedor; a vivenda; a saúde e o deporte; a participación e asociacionismo; o voluntariado e a información 
e formación; a mobilidade; o turismo xuvenil; e a normalización lingüística”.

Así mesmo Feijóo destacou a necesidade de establecer “un verdadeiro sistema de representación de todos os mozos e mozas”, para o 
que se propón a creación do Consello Asesor e Consultivo da Xuventude de Galicia. Segundo explicou, trátase dun órgano “colexiado, 
independente e aberto a todas as asociacións xuvenís, e grupos informais de mozos e mozas”. “Precisamente -matizou- o novo texto 
facilita a incorporación de todas as asociacións xuvenís ao Consello xa que elimina o requisito actual polo que unha asociación non 
podía formar parte do órgano sen contar co visto e prace das asociacións preponderantes”. O Consello Asesor e Consultivo substituirá 
ao actual Conxuga que, coa nova Lei, deixa de existir. Deste xeito, avánzase na eliminación da administración paralela, xa que o actual 
Conxuga queda incorporado “á organización ordinaria da administración pública”.

Así mesmo, créanse os consellos locais da xuventude e as as asociacións xuvenís e os consellos locais terán garantido o 51% dos votos 
no Consello. Con estas medidas, por unha banda foméntanse a participación xuvenil e, doutra banda, o proxecto dota de máis compe-
tencias ao Consello “ao asumir , por exemplo, entre outras, as funcións do Observatorio galego da xuventude que antes lle era alleo 
desde o punto de vista competencial”, explicou o presidente. A futura Lei tamén contempla a creación do Instituto Galego de Xuventude 
como órgano técnico especializado.
Proxecto de Lei de Xuventude: Pincha aqui

 
 

Máis de 2.300 mozos e mozas beneficiáronse das políticas de mobilidade pos-
tas en marcha por Benestar no ano 2011   
 

Sábado, 04 Febreiro 2012 00:00 

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, destacou hoxe que máis de 2.300 mozos e mo-
zas puideron beneficiarse dos programas de mobilidade postos en marcha pola Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado ao longo do 2011.

Na inauguración do III Encontro Galego de Mobilidade, que ten lugar hoxe na Coruña, Beatriz Mato 
indicou que destes máis de 2.300 mozos e mozas, un total de 1.300 participaron no programa ‘Xu-

ventude en Acción’, tanto nos 54 proxectos que se desenvolveron en Galicia como nos 13 intercambios no estranxeiro. A conselleira es-

tivo acompañada do director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, e do director xeral do INJUVE, Rubén Urosa Sánchez.

Ademais, o proxecto Leonardo da Vinci, permitiu que preto de 200 mozos galegos desenvolveran prácticas profesionais en países como 
a República Checa, Italia, Francia, Irlanda e Holanda; 140 mozos e mozas participaron na terceira edición de ‘A Xuventude no mundo’, 
así como outros 400 en campamentos de verán, que visitaron nove comunidades autónomas.

A estes programas hai que engadir as iniciativas que impulsaron o intercambio entre mozos e mozas galegos e os de máis de 20 países 
como os campos de traballo ou o proxecto Imaxina Atlántica, centrado nas novas tecnoloxías da imaxe.

Beatriz Mato apuntou que desde a Xunta se están a apoiar os programas de mobilidade pola súa dimensión como experiencias de 
aprendizaxe non formal e que impulsan á participación da xuventude na sociedade, así como lles permiten completar a súa formación 
mediante á adquisición de novos coñecementos e experiencias.

A conselleira indicou que, por iso a Xunta está a impulsar políticas “activas e transversais” en favor dos mozos e mozas, como é o caso 
da primeira lei específica en materia de xuventude da historia de Galicia: a Lei de Xuventude, cuxo proxecto se vén de aprobar esta 
mesma semana no Consello da Xunta.

Unha norma que recollerá a obriga de deseñar, cada lexislatura, un plan estratéxico para a xuventude, como xa fixo o departamento 
coa posta en marcha da Estratexia Xuventude 2013 de Galicia, na que se integran as últimas directivas e recomendacións europeas en 
materia de xuventude, apostando polo fomento da participación e do asociacionismo xuvenil.

A titular de Benestar engadiu que, no marco da aposta polo asociacionismo, en 2010 a Consellería puxo en marcha o programa Iniciati-
va Xove, pioneiro en España, e que incrementou o seu orzamento nun 57% nos últimos anos, ata os 705.000 euros previstos para 2012.

• III Encontro Galego de Mobilidade Xuvenil

O III Encontro Galego de Mobilidade Xuvenil diríxese aos participantes de programas europeos de mobilidade xestionados pola Di-
rección Xeral de Xuventude e Voluntariado, como son o ‘Xuventude en Acción’ e o ‘Leonardo da Vinci (MOGAL)‘, aos do programa ‘A 
Xuventude no Mundo’, a técnicos de xuventude e de servizos sociais, dinamizadores xuvenís, entidades prestadoras de servizos sociais, 
líderes de asociacións xuvenís e mozos en xeral interesados na temática da mobilidade.

No Encontro participan tamén 20 participantes dun seminario de Xuventude en Acción de dez países: Noruega, Italia, Polonia, Roma-
nía, Hungría, Francia, Portugal, España, Rusia e Turquía.

Os obxectivos desta xornada son, entre outros, ofrecer un lugar de encontro para o intercambio de experiencias entre mozos e mozas 
que participaron nos distintos programas europeos de mobilidade existentes; e fomentar o Servizo de voluntariado, tanto local como 
europeo, como experiencia de aprendizaxe non formal na adquisición de habilidades persoais e profesionais. A xornada pretende ser 
un marco para promover e fomentar a participación xuvenil na sociedade.
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Un total de 70 voluntarios e 25 entidades colaboradoras se adheriron xa ao 
Programa de Voluntariado Dixital da Xunta nos primeiros catro días desde a 
apertura da convocatoria   
 

Domingo, 05 Febreiro 2012 00:00 

Desde o pasado 1 de febreiro os interesados en colaborar no Programa de Voluntariado Dixital, promovido pola Secre-
taría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar, poden 
facelo rexistrándose na web http://voluntariadodixital.xunta.es. Nos primeiros catro días desde a apertura da convo-
catoria adheríronse ao programa 70 voluntarios e 25 entidades, entre as de acción de acción voluntaria, organismos 

colaboradores e mecenas dixitais.

O perfil de voluntario dixital é o de un internauta maior de 18 anos, cun coñecemento tecnolóxico de usuario medio capaz de axudar cos 
seus coñecementos e sentido da solidariedade á alfabetización dixital.

Tras rexistrarse na web e, unha vez que a unidade de coordinación VolDixital comprobe que o perfil é o axeitado, os voluntarios terán 
á súa disposición un programa de capacitación incluído no Plan de Formación do Voluntariado da Dirección Xeral de Xuventude para 
poder realizar as actuacións de apoio dixital, quen tamén asumirá o seguro de accidentes e responsabilidade civil dos mesmos. Esta 
unidade unidade de coordinación será a encargada de canalizar a oferta de voluntarios e a demanda que realicen as entidades volun-
tarias ao rexistrarse no portal.

Ademais da formación, os voluntarios recibirán o recoñecemento ao seu labor en forma de certificación da súa participación nas ac-
tividades que desenvolvan e terán a posibilidade de poñerse en contacto con profesionais do sector galego das novas tecnoloxías, o 
mundo empresarial e o terceiro sector.

Entidades colaboradoras e mecenas dixitais
No programa colaboran tamén as entidades de acción voluntaria, entidades colaboradoras e os mecenas dixitais. Os primeiros son 
organizacións non gubernamentais e de acción voluntaria que participarán directamente na execución do proxecto e deberán estar ins-
critas no Rexistro e acción voluntaria da Xunta. Para incorporarse ao programa deben rexistrarse como entidade de acción voluntaria 
na web, e solicitar voluntarios para proxectos do ámbito dixital que xa se están a desenvolver ou outras iniciativas relacionadas coas 
TIC que desexen poñer en marcha.

As entidades colaboradoras son organismos públicos e privados que representan intereses profesionais, académicos, empresariais ou 
sociais e que realizarán actividades de difusión entre os seus colectivos de actuación, cedendo o uso de espazos TIC e participando na 
selección e formación de voluntarios.

Os mecenas dixitais son as empresas privadas do sector que contribuirán economicamente no programa de formación, na doazón de 
equipamento TIC e outros bens, na cesión de uso de espazos TIC, apoiando a comunicación ou financiando eventos específicos. A adhe-
sión das entidades públicas e privadas e as empresas realizarase a través da sinatura dun convenio. A día de hoxe o programa xa conta 

con 10 empresas que actuarán como mecenas dixitais

Incrementa a oferta pública de alfabetización dixital 
O programa estará aberto a toda cidadanía pero establece para esta primeira convocatoria como colectivos prioritarios os que presen-
tan mais posibilidades de verse afectados pola fenda dixital: maiores e persoas con discapacidade. As actividades do Programa de Vo-
luntariado dixital permitirán estender este ano a oferta pública de alfabetización dixital a 3.500 persoas maiores e a oito federación de 
persoas con discapacidade, que representan o 92% deste colectivo en Galicia, reforzando así as actuacións para reducir a fenda dixital.

Máis de 560 aulas públicas
O Programa de Voluntariado Dixital contará coa infraestrutura e equipamento tecnolóxico cos que conta a Adminstración autonómica 
como as 98 aulas da Rede de aulas CeMIT, as máis de 300 bibliotecas públicas, os 79 centros sociocomunitarios, os 81 centros CeDIM 
e outros recursos que poñan á disposición do programa tanto os mecenas como as entidades colaboradoras.

A iniciativa suma a solidariedade individual, a responsabilidade social das empresas TIC e o aproveitamento das infraestruturas pú-
blicas para incrementar as accións de alfabetización dixital. Por iso contará coa colaboración e compromiso de persoas voluntarias, 
entidades de acción voluntaria, organismos públicos e privados e empresas que actuarán como mecenas dixitais.

NOVAS E ANUNCIOS        NOVAS E ACTIVIDADES

Informe Semanal do 30 de Xaneiro de 2012   
 

Martes, 31 Xaneiro 2012 13:25 
 
 
Revisa as novidades desta Semana
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Aberto o prazo de inscrición ao 2º Campionato Galego da Formación Profe-
sional, GaliciaSkills 2012   
 

Xoves, 02 Febreiro 2012 09:16 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca o II Campionato Galego 
de Formación Profesional, Galiciaskills 2012.

É un campionato eminentemente práctico que consistirá no desenvolvemento de 20 competi-
cións relacionadas coas distintas especialidades da formación profesional, nas que os participantes medirán as súas destrezas e de-
mostrarán as súas capacidades na realización das correspondentes probas. 

As 20 competicións celebraranse ao longo do mes de outubro de 2012. A duración de cada competición estará entre media e unha xor-
nada, segundo as características das probas que se teñan que desenvolver.

Na páxina da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria podes consultar a relación de skills (especialidades ou 
profesións nas que vai haber competición e que se corresponden cun ciclo formativo ou máis) nos que haberá competición e centros 
educativos nos que se desenvolverá cada unha delas.

• Destinatarios:
Os competidores serán alumnos matriculados en ciclos formativos (cunha idade máxima de 21 anos cumpridos durante o ano 2012), 
que voluntariamente queiran participar. 
Cada centro poderá presentar a este campionato un competidor por skill, coa excepción do skill de xardinaría paisaxística, no que par-
ticiparán dous alumnos por centro. 
Será o centro quen determine o sistema de selección dos seus competidores. 
Ao competidor acompañarao un profesor do centro, que actuará como o seu titor e que se encargará da súa preparación para a com-
petición.  
Deberá haber un compromiso do centro e do titor para preparar e formar o alumno gañador de cara á súa participación no campionato 
estatal da formación profesional SpainSkills, que se celebrará do 28 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2013, conforme as directrices téc-
nicas dese campionato. 

Prazo de inscripción: entre o día 1 de febreiro e o día 31 de marzo de 2012, no enderezo de correo electrónico: sxopre@edu.xunta.es. 
Máis información: http://www.edu.xunta.es/web/ e http://www.edu.xunta.es/fp/galiciaskills.

  

 

Convocatoria para sumarse ao programa Carné Xove   
 

Mércores, 01 Febreiro 2012 15:24 

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, promove o 
Programa Carné Xove entre os mozos/as de 12 a 30 anos, conforme ás estipulacións do “Protocolo de Lis-
boa” do 1 de xuño de 1987 e as súas posteriores modificacións, e de acordo coas directrices da EYCA.
O Carné Xove é unha tarxeta persoal e intransferible a disposición da mocidade galega, que a acredita como 

tal e coa que obtén descontos e vantaxes das entidades colaboradoras na Comunidade Autónoma de Galicia, no resto das comunidades 
autónomas españolas e nos 40 países europeos adheridos ao programa do Carné Xove, agás excepcións propias de cada comunidade 
ou país.
O obxectivo do Carné é facilitar os mozos e mozas de 12 a 30 años o acceso a diferentes bens e servizos a través de descontos ou van-
taxes. Estes bens e servizos abranguen todos os ámbitos: cultural, aloxamento, transportes, comercial, ensino, etc.
Este carné está homologado cos que emiten o resto das comunidades autónomas e países de Europa que estean adheridos a este 
programa, polo que poden utilizalo en calquera deles nas mesmas condicións, agás excepcións propias de cada comunidade ou país.

ESTABLECEMENTOS ADHERIDOS ao programa Carné Xove, son aquelas entidades que colaboran co programa Carné Xove ofrecendo 
aos seus titulares vantaxes ou beneficios.

Existen diferentes tipos de descontos.
1. Xerais ou nacionais. Operativos en todo o territorio nacional.
2. Noutras comunidades autónomas. Cada comunidade ofrece descontos nos establecementos do seu ámbito xeográfico.
3. En Galicia. Descontos nos establecementos do territorio galego.
4. Temporais.Os usuarios do carné xove gozarán en todas as actividades promovidas pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, 
como mínimo, dun desconto do 10%. A porcentaxe de desconto aplicable especificarase no folleto informativo de cada un dos progra-
mas e actividades que se levan a cabo.
5. Europeos. Inclúense aquí os descontos que ofrecen os países integrantes da Eyca (organización internacional que regula o Carné 
Xove).

Coa finalidade de incrementar os beneficios de que poderán gozar os titulares do carné xove, a Dirección Xeral de Xuventude e Volun-
tariado abre unha convocatoria para que todas aquelas entidades interesadas en sumarse ao programa Carné Xove, presenten as 
súas propostas de programas ou actividades. Sumarse a esta convocatoria compromete á entidade interesada a aplicar descontos 
aos titulares do carné. O desconto mínimo será dun 10% do custo da actividade ou programa. 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado comprométese á difusión das actividades ou programas entre a mocidade galega, a tra-
vés da súa páxina web xuventude.net, e mediante a edición de folletos promocionais informativos dos distintos descontos ou vantaxes 
que serán aplicables aos mozos e mozas.

As entidades asinarán un compromiso de adhesión ao programa Carné Xove onde se especificarán as obrigas para as partes.

As propostas deberán presentarse en formato electrónico cumprimentando o seguinte formulario
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Foros de participación xuvenil: Lidera a túa idea   
 

Luns, 06 Febreiro 2012 00:00 

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado (DXXeV), a través do programa Participa da Rede de Dina-
mización e Animación Xuvenil, vai desenvolver en once puntos da nosa xeografía foros “ Lidera a túa idea” 
para promover entre a mocidade actividades de aprendizaxe non formal que lles permita desenvolver as 
súas capacidades, creatividade e espírito emprendedor involucrándose na posta en marcha dos seus propios 
proxectos.
Estos foros son un xeito de lle achegar e habilitar aos mozos e mozas galegos  toda a información necesa-
ria e as ferramentas para poder levar a cabo a solicitude , desenvolvemento e execución de proxectos de 

participación xuvenil de calidade. As xornadas, que terán unha duración aproximada de 2 horas e media, desenvolveranse entre o 7 e o 
17  de febreiro en diferentes concellos e universidades de toda Galicia. Poderedes solicitar, a partir do luns 30 de xaneiro, a través da 
nosa web: xuventude.net, o lugar ao que queredes asistir, e para iso debedes ter en conta a vosa dispoñibilidade para poder participar.
• ESTRUTURA DOS FOROS:
Participación Xuvenil.

a. Que se entende por participación xuvenil?
b. Graos de participación xuvenil (a escaleira da participación)

Proxectos de Participación Xuvenil.
a. Que é un proxecto de participación xuvenil?

b. Financiamento
c.  Iniciativa Xove.

Tés unha idea? Fai que a túa idea saia adiante
a Obxectivos específicos
b. Análise do proxecto (DAFO)
c.  Actividades
d. Redacción e estrutura

Execución do proxecto: Fai que o teu proxecto funcione.
a. Execución
b. Planeamento
c. Xustificación
d. Exemplos de proxectos

•  DATAS E LUGARES DOS FOROS:
- 7 de febreiro: 12.00 hs Facultade de Ciencias Económicas de Santiago.
- 8 de febreiro: 18.00 hs Espazo Xove de Vilagarcía de Arousa e 20.00 hs Espazo xove de Lalín.

- 10 de febreiro: 18.00 hs Albergue LugI ( Lugo) e 18.00 hs Residencia Xuvenil Universitaria “ Florentino López Cuevillas ( Ourense).
- 11 de febreiro: 11.00 hs Albergue Xuvenil Gandarío ( Bergondo) e 11.00 hs Edificio Multiusos de Redondela ( Pontevedra).
- 13 de febreiro: 11.00 hs Facultade de Arquitectura da Coruña.
- 15 de febreiro: 11.00 hs Peritos de Ferrol.
- 16 de febreiro: 19.00 hs Espazo Xove de Viveiro.
- 17 de febreiro: 19.00 hs Espazo Xove de Curtis.
Formulario de inscrición: http://xuventude.xunta.es/inscricion-nos-foros-lidera-a-tua-idea.html
 
 

Modificación do decreto 50/2000 en materia de Xuventude   
 

Luns, 06 Febreiro 2012 08:04 

No DOG do 6 de febreiro de 2012 públicase unha modicifación do Decreto 50/2000, do 20 de 
xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude para a súa 
adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 
2006, relativa aos servizos do mercado interior.

Se procede a modificación da normativa vixente co fin de substituír determinadas autorizacións 
por declaracións responsables ou comunicacións previas, simplificando trámites e favorecendo o 
exercicio das actividades de servizos non limitando a vixencia de autorizacións, para dar, así, cum-

primento aos preceptos da dita directiva comunitaria.
DOG do 6 de febreiro de 2012

 
  
 

PROMOCIÓNS CARNÉ XOVE- ACTIVIDADES NA NEVE FINDESKI LEITA-
RIEGOS   
 

Luns, 06 Febreiro 2012 10:45 

FINDESKI LEITARIEGOS é un programa perfecto para iniciarse na práctica dos deportes de inverno, 
ou facer unha escapada para non perder as habilidades de esquí ou snowboard, no que, como titu-
lares do carné xove, podedes beneficiarvos dun desconto na cota de participación.

• INSCRICIÓNS E RESERVAS
Se es titular do carné xove, podes inscribirte neste formulario: http://xuventude.xunta.es/promo-
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cions-carne-xove-actividades-na-neve-solicitude-findeski-leitariegos.html

• PRAZO DE INSCRICIÓN
O prazo de inscrición comeza o día 7 de febreiro ás 9:00 horas. 

• ADXUDICACIÓNS DAS PRAZAS
As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de chegada das solicitudes e asignaranse ata esgotar todas as dispoñibles no programa.

Cancelarase a actividade se non hai un número mínimo de participantes.
No formulario de solicitude, só se poderá elixir unha quenda.

No prazo máximo de 5 días desde o envío da solicitude, recibiredes un correo electrónico no que se vos confirmará, de ser o caso, a 
adxudicación de praza e o número de conta bancaria para realizar o ingreso. 

Desde o día no que se vos confirme por correo electrónico a adxudicación da praza, teredes un prazo de 48 horas para enviar ao ende-
rezo electrónico correspondente a seguinte documentación:

• Fotocopia escaneada do xustificante do ingreso da cota de participación.
• Fotocopia escaneada do carné xove en vigor.
• Fotocopia escaneada do DNI. 

- Aviso: a falta de datos, que estes sexan erróneos, enviar mal a documentación ou non enviala ocasionará a baixa automática do pro-
grama e as prazas quedarán dispoñibles para as persoas en reserva. 

• PROMOCIÓNS CARNÉ XOVE- FINDESKI LEITARIEGOS
2 noites/2 días de esquí

• QUENDAS
- Febreiro: 17-19/ 24-26
- Marzo: 2-4/ 9-11/ 16-18/ 30- 1 abril 
- Abril: 6-8 (posible cambio de aloxamento, mantendo distancia e categoría)

• PARTICIPANTES: 
- Titulares de carné xove
- Máximo 52 prazas por quenda
- Mínimo 38 prazas por quenda

• TARIFAS:
- 150 €/persoa (con carné xove en vigor)

• LUGARES DE SAÍDA:
- Santiago/Lugo

• PROGRAMACIÓN:

- VENRES: Saída as: 17.00 de Santiago. As :18.30 recollida en Lugo. Acomodación no hotel e cea.
- SÁBADO: As: 9.15 estamos en Villablino para alugar o material, 2 horas de clase de esquí en grupo. Esquí libre. Ao peche da estación 
volta para o hotel de Vega de Espinareda.
- DOMINGO: As:10.00 estamos na estación. Esquí libre. Ao peche da estación, devolveremos o material. Volta para Galicia.

• INCLÚE:
- Bus durante os 2 días desde orixe.
- 2 noites no hotel** en VEGA DE ESPINAREDA.
- Habitacións dobres e triples en Media Pensión.
- 2 HORAS DE CLASE DE ESQUÍ
- Forfait durante 2 días.
- 1 Guía de viaxe.
- Material de esquí durante os 2 días
- Seguro de accidentes

• OPCIÓNS:
- Clases de snow: consultar. 
- Clases adicionáis: consultar.
- Material de snow: +16 euros

Máis información: http://xuventude.xunta.es/uploads/novas/2012/febreiro_2012/findeski_Leitariegos.pdf

Para máis información:   - Servizo de Xuventude de Ourense
   Teléfonos de contacto:    988 386 116
   988 386 120
- D.X. de Xuventude e Voluntariado
   Teléfono de contacto:    881 999 194
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FORMACIÓN CURSOS DE TEMPO LIBRE

Curso de Monitor de Tempo Libre   
 

Mércores, 01 Febreiro 2012 14:22 
A Escola de Tempo Libre Universidade da Coruña vai impartir un curso de monitor de actividades de 
tempo libre na Coruña do 04/02/2012 ao 22/04/2012.

Lugar onde se vai impartir: na aula deportiva da Área de Deportes, Universidade da Coruña.
Enderezo: Pavillón de Deportes - Campus de Elviña, 15701, A Coruña.
Teléfono: 981 167 000 Ext. 1904; Fax: 981 167 163
Email: etl.deportes@udc.es

 

Curso de Monitor de Tempo Libre   
 

Xoves, 02 Febreiro 2012 14:29 

A Escola de Tempo Libre Fesán modifica as datas do curso de Monitor/a de ocio e tempo libre que 
se impartirá en Pontevedra. As novas datas van do 04/02/2012 ao 28/04/2012.

Máis información en Fesán, teléfono 986 848 258

BOLSAS E AXUDAS FORMACION PRACTICA

Prácticas no Tribunal de Xustiza da Unión Europea   
 

Martes, 31 Xaneiro 2012 09:00 

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece cada ano un número limitado de prazas para reali-
zar prácticas remuneradas, dunha duración máxima de cinco meses. As prácticas desenvólvense 
principalmente na Dirección de Investigación e Documentación, no Servizo de Prensa e Informa-
ción, na Dirección Xeral de Tradución e na Dirección de Interpretación.

Hai dous períodos de prácticas:
- do 1 de marzo ao 31 de xullo (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de setembro)
- do 1 de outubro ao 28 de febreiro (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de abril)

O cuño de correos dará fe da data de envío.

Os candidatos, que han de posuír un título universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade Dereito) ou, para as prácticas 
na Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias, deben imprimir e cumprir o formulario (http://curia.europa.eu/
jcms/upload/docs/application/pdf/2008-10/formulaire_stage.pdf) e envialo por correo á Unidade de Recursos Humanos do Tribunal 
de Xustiza da Unión Europea, Bureau deas stages, GEOS 3032, L-2925 Luxemburgo, xunto cun curriculum vitae detallado e copias dos 
títulos e/ou certificados.
Por razóns do servizo, é conveniente posuír un bo coñecemento do francés.

As prácticas na Dirección de Interpretación, dunha duración de entre dez e doce semanas, diríxense ante todo a novos diplomados en 
interpretación de conferencias cuxa combinación lingüística presente un interese para a Dirección de Interpretación. O seu obxectivo 
consiste en ofrecer aos novos intérpretes un control do seu perfeccionamento profesional, máis especificamente no ámbito da interpre-
tación xurídica, que implica tanto a preparación dos expedientes coma a busca terminolóxica e a realización de exercicios prácticos en 
«cabina muda». Requírese un coñecemento do francés lido.

Máis información en: http://curia.europa.eu

 

Prácticas profesionales en Instituciones Europeas   
 

Martes, 31 Xaneiro 2012 09:21 

A maioría das Institucións Europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consello Euro-
peo...) ofrecen prácticas profesionais.
Dependendo da institución, a súa duración e as súas características varían.
Nesta web  (http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm)podedes atopar informa-
ción sobre as prácticas profesionais na Comisión Europea e os recursos necesarios e ideas para 
coñecer as prácticas profesionais que ofrecen outros organismos comunitarios:
http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm
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Prácticas na Axencia Europea de Dereitos Fundamentais (FRA)   
Mércores, 01 Febreiro 2012 10:29 

Dúas veces ao ano, do 16 de xaneiro 30 de xuño e do 1 xullo ao 31 de decembro, a Axencia Europea 
de Dereitos Fundamentais (FRA) ofrece prácticas remuneradas por períodos de seis meses para os 
mozos titulados. O seu obxectivo é proporcionar alumnos unha experiencia de traballo na adminis-
tración da cooperación no campo dos dereitos fundamentais no ámbito europeo co fin de facerse 

unha idea dos obxectivos e as actividades de FRA, e poñer en práctica a súa aprendizaxe.

O FRA (Axencia Europea de Dereitos Fundamentais) estase a construír sobre o Observatorio Europeo do Racismo e a Xenofobia 
(EUMC), e proporciona asistencia e asesoramento á Unión Europea e os seus Estados membros en materia de dereitos fundamentais. 
O obxectivo é apoiar a respectar plenamente os dereitos fundamentais cando adopten medidas ou establezan liñas de actuación.

Os obxectivos das pasantías son:
- proporcionar unha comprensión dos obxectivos e actividades de FRA
- que os alumnos poidan adquirir unha experiencia práctica e coñecemento do traballo do día a día das Unidades de FRA e servizos
- que os alumnos poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante os seus estudos, ou carreiras profesionais
- contribuír á misión da axencia

Os criterios de elixibilidade:
- os participantes serán nacionais dos Estados membros, candidatos e candidatos potenciais
- os alumnos deben ter un diploma universitario
- os alumnos deberon completar o primeiro ciclo de estudos superiores (é dicir, a educación universitaria) e obtiveron o título completo 
ou o seu equivalente na data de presentación de solicitudes
- os candidatos deben ter un bo coñecemento de polo menos dúas linguas comunitarias, incluíndo Inglés. Candidatos de países non 
membros da UE debe ter un bo coñecemento de Inglés
- os candidatos non deberon ter algún tipo de formación ou emprego dentro dunha institución ou organismo europeo

Os alumnos recibiran unha bolsa mensual de 1000 €. 
As persoas seleccionadas terán reembolso dos gastos de viaxe ao inicio e ao final da pasantía. Os alumnos con minusvalidez poden 
recibir un complemento da súa concesión ata a súa concesión igual a un máximo do 50% da contía da subvención.

Data límite de presentación de solicitudes: 17 de febreiro 2012
Máis información en: http://fra.europa.eu

 
  
 

Bolsas do Museo do Prado   
 

Xoves, 02 Febreiro 2012 12:13 

O Ministerio de Educación convoca bolsas para participar durante 12 meses na formación de especia-
listas e fomentar a investigación nas seguintes áreas do Museo Nacional do Prado:

A) Documentación: Unha bolsa para documentalista na Área de Biblioteca, Documentación e Arquivo. 
Participación no proxecto «Actualización da base de datos de obras de arte do Museo Nacional do 

Prado e difusión da información a través da web».

B) Área de Conservación de Pintura do século XIX: Unha bolsa para investigador-documentalista. Participación no proxecto de docu-
mentación do Museo Nacional de Arte Moderna (MAM).

• Requisitos:
A) Servizo de Documentación e Arquivo:

a. Licenciatura en Historia da Arte. Os expedientes académicos cuxa nota media sexa inferior a notable (7 sobre 10) serán desesti-
mados.
b. Coñecementos sobre Historia da Arte, especialmente das coleccións e edificios do Museo Nacional do Prado.
c. Coñecementos de metodoloxía na investigación en Historia Arte (arquivos, biblioteca, hemerotecas, etc.).
d. Coñecementos sobre catalogación e documentación de obras de arte.
e. Coñecemento sobre sistemas informatizados de xestión documental en museos.
f Coñecementos de documentación, redacción e actualización de contidos xerais e artísticos en websites institucionais.
g. Dominio do inglés.

B) Área de Conservación de Pintura do século XIX:
a. Licenciatura en Historia da Arte. Os expedientes académicos cuxa nota media sexa inferior a notable (7 sobre 10) serán desesti-
mados.
b. Coñecementos xerais sobre Museoloxía.
c. Coñecemento sobre o Museo Nacional do Prado e as súas coleccións,  das coleccións do século XIX.
d. Coñecementos de técnicas pictóricas e artísticas no século XIX.
e. Coñecementos de metodoloxía da investigación da historia arte (arquivos, bibliotecas, hemerotecas, etc.).
f. Coñecementos de programas informáticos e bases de datos.
g. Coñecementos de inglés.

Dotación: 18.000 € anuais
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de febreiro de 2012
Máis información no BOE do 2 de febreiro de 2012 e en: www.museodelprado.es
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BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE   

 

Bolsas para cursar estudos de másteres oficiais   
 

Venres, 03 Febreiro 2012 11:04 

A Fundación “La Caixa” convoca 100 bolsas de mobilidade para cursar estudos de másteres oficiais, 
en universidades españolas, durante o curso 2012-2013.
A convocatoria contempla todas as áreas do coñecemento e está dirixida a graduados universita-

rios, licenciados e titulados superiores que desexen cursar un máster que implique tanto o cambio de universidade coma o de comuni-
dade autónoma de residencia.

Os estudos obxecto das presentes bolsas deben ser a tempo completo e cunha carga lectiva mínima de 60 créditos ECTS anuais.

• Dotación:
- Matrícula do máster, sen límite de importe.
- Dotación de 1.300 € mensuais.
- Dotación única inicial de 1.000 €, para cubrir gastos de viaxe e instalación

• Requisitos:
- Os solicitantes deben ter a nacionalidade española.

• Titulacións:
- Os graduados universitarios, licenciados e titulados superiores que cursasen os estudos nalgunha de las facultades ou centros de 
ensino superior das universidades españolas. Non se admitirán solicitudes en que acredítense estudos de diplomatura, enxeñaría téc-
nica ou arquitectura técnica, salvo que estes estudos se completaran cos estudos do ciclo superior que correspondan a algunha das 
titulacións mencionadas.
- Os alumnos que, despois de obter o grao universitario no estranxeiro, acrediten o suplemento europeo ao título ou a homologación do 
Ministerio de Educación antes da data de peche da convocatoria.
- Os estudantes que sigan o último curso de carreira nalgunha universidade española ou do Espazo Europeo de Educación Superior 
durante o curso 2011-2012. No devandito caso, os estudantes seleccionados deberán acreditar, para obter a bolsa, ter finalizado os 
estudos na convocatoria de xuño/xullo de 2012.
- Os profesores superiores de música, que deberon cursar os estudos nalgunha escola ou conservatorio superior de música.

• Coñecemento de idiomas:
Os solicitantes deben acreditar o seu coñecemento do idioma inglés cun dos seguintes certificados:

- Universidade de Cambridge: First Certificate ou superior.

- IELTS (cualificación mínima: 5).
- TOEFL (cualificación mínima: 61 en Internet based,173 en computer based ou 500 en paper based).
- Certificado de aptitude do ciclo superior (plan antigo) ou certificado do nivel avanzado - B2 (plan novo), cursado e aprobado, das 
escolas oficiais de idiomas.
- Diplomas ou certificados expedidos polas escolas de idiomas das universidades, que acrediten, ter cursado e aprobado o nivel B2 
(ou superior) do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER).

Os solicitantes que desexen realizar un máster en administración de empr esas (MBA) deben acreditar unha puntuación mínima de 700 
no test GMAT e presentar algunha das seguintes acreditacións do seu nivel de inglés:
 - Universidade de Cambridge: Proficiency.
- IELTS (cualificación mínima: 8).
- TOEFL (cualificación mínima: 110 en Internet based, 270 en computer based ou 637 en paper based).

Os candidatos que obteñan unha bolsa deben empezar o máster no curso 2012-2013. O máster que desexe cursarse debe ser oficial.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 5 de marzo de 2012.
Máis información en: http://obrasocial.lacaixa.es

PREMIOS E CONCURSOS

 

XV Concurso de Poesía Concello de Carral (A Coruña)   
 

Martes, 31 Xaneiro 2012 11:17
 
O Concello de Carral convoca o XV Concurso de Poesía Concello de Carral.
 Poderán optar ao premio todos os autores/as maiores de idade e de calquera nacionalidade, sempre que o seu 
traballo se presente escrito en lingua galega. Non poden participar anteriores gañadores/as deste concurso.
Fíxase un premio único de 2.000 euros. O xurado pode declarar deserto o premio. Sobre a contía do premio 
aplicaranse as retencións fiscais oportunas.

Os traballos serán orixinais, inéditos e non premiados noutros concursos no momento das deliberacións do 
xurado (os autores dos traballos premiados deberán comunicarllo de xeito inmediato á organización), e cunha 
extensión non inferior aos 500 versos.

Os traballos presentaranse por triplicado, mecanografados a dobre espazo por unha soa cara, debidamente grampados ou encader-
nados, e coas páxinas numeradas. Cada copia dos traballos presentaranse cunha portada na que figuren o título da obra e o lema ou 
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alcume do autor/a, coincidindo no exterior co sobre pechado que debe acompañar á obras, e que conterá no interior o nome e apelidos 
do autor/a, DNI, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e un breve curriculum.
As obras presentaranse na Biblioteca Pública Municipal de Carral (Casa da Cultura, Rúa de Paleo, 17, 15175, Carral, A Coruña).

O prazo de admisión de orixinais rematará o 31 de marzo de 2012.
O título do traballo gañador e o nome e apelidos do seu autor/a daranse a coñecer mediante comunicación persoal (chamada telefónica) 
ao autor/a premiado/a, no blog: http://culturacarral.blogaliza.org, na web municipal:  www.concellocarral.com, así como no taboleiro de 
anuncios da Casa da Cultura do Concello de Carral (Rúa de Paleo 17, Carral).
 
 

Concurso de curtametraxes: 1 de 7 mil millóns   
Mércores, 01 Febreiro 2012 10:52 

Este concurso está inspirado no 31 de outubro de 2011, data na que a poboación mundial chegou 
a sete mil millóns de persoas e ten como obxectivo crear conciencia sobre cuestións relativas aos 
dereitos humanos, poboación e desenvolvemento, a pobreza e a igualdade, o xénero, os mozos, o 
medio, a saúde reprodutiva, o envellecemento e a urbanización.
O concurso está organizado pola campaña de 7 mil millóns de accións e a Fundación 10.12.48.

- Quen pode participar:
Profesionais do cine e afeccionados, persoas e organizacións de todo o mundo.
Os participantes poden participar nun equipo ou de forma individual e poderá presentar un máximo de dúas curtametraxes.

As curtametraxes deben ser:
. orixinal e en formato dixital;
. De 1 a 10 minutos de duración, incluídos os créditos;
. ter subtítulos en Inglés se se presenta noutro idioma.

A película debe centrarse nun ou máis das sete cuestións clave da campaña de 7 mil millóns de accións:
. A pobreza e romper o círculo da desigualdade;
. O empoderamiento e o avance das mulleres e as nenas;
. A xente nova;
. Saúde reprodutiva e dereitos;
. As persoas sas do medio e saúde;
. Envellecemento;
. Urbanización de planificación para o crecemento.

Un xurado elixirá dez finalistas dos traballos presentados. Logo, a través do voto online, os usuarios elixirán os tres gañadores que 
serán premiados con premios en efectivo. Os gañadores serán anunciados o 8 de marzo de 2012.

Data límite para presentar traballos é o 15 de febreiro 2012
Máis información en: http://www.7billionactions.org e en: http://fundacion101248.com

 

XII Concurso Pop-Rock de Leioa   
 

Venres, 03 Febreiro 2012 08:54 

O Concello de Leioa convoca o XII Concurso Pop-Rock
Poderán partaicipar tódalas bandas interesandas sempre e cando os seus membros teñan entre 14 
e 35 anos, que non posúan máis dun disco editado e que non foran premiadas en edicións anterio-
res. 

Os participantes apuntaranse a unha das seguintes modalidades:
- Modalidade Pop Rock
- Modalidade Metal

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de marzo de 2012.
Presentarase un CD cun mínimo de 5 cancións nun sobres por correo certificado no seguinte en-
derezo:
XII Concurso Pop Rock de Leioa
Aterpe Leioa Gaztegunea
Aldapabarrena, 2. 48940 Leioa-Bizkaia

- Premios: 
Metal: 1.800 €
Pop-Rock: 1800 €

Máis información en:  www.leioa.net

Parlamento de Galicia, a túa casa. A casa de todos os galegos e as gale-
gas   
 

Luns, 06 Febreiro 2012 10:47 

O Parlamento de Galicia convoca a II edición do concurso escolar baixo o lema «Parlamento de 
Galicia, a túa casa. A casa de todos os galegos e as galegas»
Os traballos terán que versar sobre o Parlamento de Galicia en todas as modalidades. O seu formato e soporte serán diferentes, en 
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función dos niveis educativos.
Os traballos deberán ser colectivos e elaborados por un grupo de dous alumnos como mínimo e cinco como máximo. Cada alumno só 
poderá participar nun grupo e cada grupo presentará un único traballo.

Os traballos realizaranse baixo a orientación dun profesor ou profesora responsable. En consecuencia, o docente deseñará o traballo de 
referencia xuntamente co grupo ou os grupos de alumnos do curso, procurando a motivación do alumnado e fomentando a súa creativi-
dade. De todos os traballos realizados será o propio docente, en colaboración cos seus alumnos, quen seleccione e decida cal é o único 
traballo que vai representar a súa clase para ser enviado ao Parlamento de Galicia. Cada centro educativo poderá enviar un máximo de 
cinco traballos por cada modalidade do concurso.
O concurso escolar do Parlamento de Galicia estrutúrase en tres modalidades:
 
• Concurso de debuxo/pintura 
Dirixido ao alumnado de infantil, de 1.º, 2.º e 3.º de educación primaria e de educación especial.
Formato e soporte do traballo:

- Medida en DIN-A 3
- Papel e cartolina
- Collage
- Cómic

• Concurso de redacción
Dirixido ao alumnado de 4.º, 5.º e 6.º de primaria e 1.º e 2.º de secundaria. As redaccións serán manuscritas e terán unha extensión 
máxima dun folio.

• Concurso de expresión libre
Dirixido ao alumnado de 3.º e 4.º de secundaria. Valoraráse calquera tipo de expresión creativa como vídeo, fotografía, spot publicitario 
ou medio relacionado coas tecnoloxías da información, que poida ser inserido nunha páxina web. Non se admitirán maquetas físicas.
 
 -Premios
En cada modalidade concederanse dous premios: un primeiro premio para o grupo que resulte gañador, e un segundo premio ou premio 
finalista ao grupo que quede en segundo lugar.

Ademais concederase un premio á clase á que pertenza o grupo gañador, outro para o/a docente que coordinase o traballo do devandito 
grupo e outro ao centro educativo ao que pertenza ese grupo gañador.

Cada un dos alumnos gañadores do concurso de debuxo e pintura recibirá unha consola, un xogo sobre a arte de pintar e un lote de 
libros.

Os gañadores dos concursos de redacción e de expresión libre serán premiados cun ordenador portátil e un lote de libros.
A clase de cada grupo gañador será premiada cunha excursión de carácter educativo para visitar un lugar significativo de Galicia na 
data que decida o centro.

Cada un dos profesores coordinadores dos traballos gañadores terán como premio unha táboa dixital.

Cada un dos centros educativos dos equipos gañadores recibirán 2.000 euros para destinar á organización de actividades extraescola-
res ou actividades da biblioteca escolar.

Cada un dos grupos finalistas recibirá un MP4 e un lote de libros.

Os centros interesados en participar no concurso deberán facer a súa inscrición  antes do 10 de febreiro de 2012 mediante unha solici-
tude e presentar os traballos antes do 13 de abril de 2012.

Máis información en: www.parlamentodegalicia.es

 

EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Convocadas prazas de persoal laboral   
 
Martes, 31 Xaneiro 2012 12:21 

A Universidade de Cordoba, convoca 3 prazas de titulado superior, 6 de titulado grado medio, 7 de técnico especialista, 1 de técnico 
auxiliar laboratorio, 1 de delineante e 1 de técnico auxiliar, polo sistema de concurso-oposición.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. 
Máis información BOE do 31 de xaneiro de 2012.

 

Persoal para o Centro Superior de Hostalaría de Galicia   
 
Xoves, 02 Febreiro 2012 08:55 

A Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. (Turgalicia), anuncia, mediante concurso, a convocatoria para a elabora-
ción dunha lista de espera para os seguintes postos:
Profesor/a de prácticas de servizos: bacharelato ou titulación oficial equivalente.
Profesor/a de alemán: licenciado en Filoloxía Alemá (ou equivalente).
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O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2012
Máis inforamción no DOG do 2 de febreiro de 2012 e en: www.cshg.es

Persoal docente para a Universidade da Coruña   
 
Xoves, 02 Febreiro 2012 09:02 

A Universidade da Coruña convoca un concurso polo procedemento de urxencia para a contratación laboral de persoal docente
- Requisitos: 
Estar en posesión do título académico de Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro ou Diplomado Universitario. Arquitecto Técnico ou Enxe-
ñeiro Técnico ou Graduado de acordo co que establece o arto 9 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a 
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 7 de febreiro de 2012.
Máis información en: www.udc.es.

 

Convocada 1 praza de peón en Fornelos de Montes (Pontevedra).   
Luns, 06 Febreiro 2012 09:36 

O Concello de Fornelos de Montes convoca 1 praza de operario de servizos varios-peon ordinario polo sistema de concurso-oposición. 

O prazo de presentación de solicitudes: 27 de febreiro de 2012.
Máis información BOE do 6 de febreiro de 2012.

EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Comerciais para Monforte.   
Luns, 30 Xaneiro 2012 09:48 

Selección para departamento comercial en monforte e comarca. Mínimo graduado escolar. Tfno: 690934677. El progreso.
 

Responsable de Matricería e Corrector/ Retocador de matrices en Arteixo   
 
Mércores, 01 Febreiro 2012 11:02 

SAPA Profiles Perfiala Selecciona:  Responsable de Matricería e mellora continua e corrector/retocador de matrices.

- Responsable de Matricería e mellora continua:

Funcións especificas do posto:
• Coordinación das actividades, conexións e fluxos de mellora continua, desenvolvemento e seguimento destas.
• Coordinación do sistema de xestión Génesis
• Responsabilidade sobre o departamento de matricería da planta; Xestión do equipo de retocadores, supervisión e control de todo 
o proceso de posta a punto de matrices para extrusión de aluminio

Requisitos imprescindibles:
• Formación académica: Enxeñaría técnica ou superior (preferentemente mecánica)
• Idiomas: Inglés -alto
• Informática: Usuario
• Experiencia necesaria: Mínimo 3 anos de experiencia en posicións similares en xestión de equipos de retoque de moldes e matrices, 
mellora continua e procesos industriais.

Lugar de traballo: Arteixo - A coruña

- Corrector/ Retocador de matrices:

Funcións especificas do posto:
• Corregir e retocar as matrices segundo plano, probándoas nas correspondentes prensas de extrusión e verificando os perfís obti-
dos.

Requisitos Imprescindibles:
• Experiencia necesaria: Máis de 5 anos en retoque e corrección de matrices de extrusión de aluminio.

Os C.V deben enviarse a: elena.dorado@sapagroup.com

Máis información en:      Sapa Profiles Perfialsa
Poligono Industrial de Sabón
Avenida Arsenio Iglesias, Parcela 151-155
15142 Arteixo - A Coruña
Teléfono: 981 652 526
www.sapagroup.es
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Reloxeiro con experiencia   
 
Mércores, 01 Febreiro 2012 12:28 

Xoiería Romeu necesita cubrir o posto de reloxeiro, sendo imprescindible experiencia e capacidade de traballo. Ó ser representantes 
oficiais de Rolex debe superar unha proba de acceso para empezar a formación como representante de Rolex.
Se require:

-estudos de ESO, EXB ou Graduado Escolar.
-experiencia de máis de dous anos.

Se ofrece:
-salario entre 1000/1500 euros anos.
-xornada completa en horario partido.

Lugar de traballo en A Coruña. www.joyeriaromeu.com 
 

Camareira para barra e mesas   
Mércores, 01 Febreiro 2012 12:29 

Bar o Pescador necesita cubrir dous postos de camareiras para barra e mesas para traballo diario en Bodegón en Carballo (A Coruña).
Se valorará que leven polo menos un ano como demandante de emprego no INEM.
Se require motivación e gañas de traballar.
Non se necesitan estudos determinados.
Non se require experiencia.
Interesa bo trato co público.
Salario entre 500/900 euros mes.
Xornada laboral parcial e traballo por turnos. carmen.rey.rey@hotmail.com

Comercial de telecomunicacións responsable de zona   
Mércores, 01 Febreiro 2012 12:29 

ZNERPLUS SL necesita cubrir o posto de responsable comercial para Galicia, sector de telecomunicacións para Wimax no entorno 
rural. Producto único sen competencia respaldado pola Xunta de Galicia. Manter e crear carteira de distribuidores.
Se require:

-estudos de ESO, EXB ou Graduado Escolar.
-experiencia de seis meses alomenos, no ámbito comercial de telecomunicacións. Con coñecementos medios de informática. Persoa 
dinámica.

Se ofrece:
- Salario entre 650 e 1500 euros mes.

Tamén é posible a contratación de autónomos. Soldo máis incentivos polo nivel de vendas.
Xornada completa en horario partido. www.Quiero-internet.net

Director de Obra   
Xoves, 02 Febreiro 2012 10:41 

Industrias e Talleres Franco SL., empresa de mecanizado, calderería e construcción de estructuras metálicas necesita incorporar un 
director de obra. Para preparación, seguimento e xestión de obra tanto en fabricación como en montaxe.
Se require:

-estudos de Diplomado ou Enxeñeiro Técnico.
-Preferiblemente enxeñeiro técnico industrial (enxeñería mecánica).
-imprescindible uso do francés.
-non se require experiencia.

Xornada completa en horario partido. rhumanos@neodyn.es
Área de traballo Galicia. Ctra.Cedeira, km.1 lg. Freixeiro-Narón (A Coruña). 981 397281
 

Ofertas do Servizo de Empergo Público do 03/02/2012   
Venres, 03 Febreiro 2012 08:31 

Profesores de ensino superior
- Localidade: Ourense
nº oferta: 12/2012/596
- requisitos
necesítase profesor/a de ensino superior . titulación en dereito, administración e dirección de empresas ou ciencias empresariais.  un 
ano de experiencia como preparador/a de oposicións.

Condutores-operadores de guindastre en camión
- Localidade: Barbadas (Ourense)
nº oferta: 12/2012/598
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- requisitos
necesítase condutor/a-operador/a de guindastre en camión para traballar en ciudad real (valdepeñas). impresindible experiencia como 
manipulador de camión-grúa.

Profesores de instrumentos musicais, en xeral
- Localidade: Ourense
nº oferta: 12/2012/624
- requisitos
profesor/a percusión afroantillana (experiencia acreditada como músico de percusión afroantillana en orquesta sinfónica). coñece-
mento e manexo de percusión árabe.

Ferrallistas
- Localidade: Vigo (Pontevedra)
nº oferta: 12/2012/693
-requisitos
ferralistas para obra en vigo imprescindible protección riscos laborais construcción básico 8 horas e específico ferrallista 20 horas.

Perruqueiro/a unisex
- Localidade: Oleiros (A coruña)
nº oferta: 12/2012/715
- requisitos
necesítase  perruqueiro/a unisex, oficial de 1ª, para centro de beleza.

Cociñeiros/as, en xeral
- Localidade: Ourense
nº oferta: 12/2012/717
- requisitos
necesítase cociñeiro/a para elaboración de tapas e pinchos. necesario un ano de experiencia.

Avogados/as, en xeral
- Localidade: Ourense
nº oferta: 12/2012/728

-requisitos
necesitase avogado/a con experiencia.
Mais Información: Teléfono: 902 125 000
  

Perruqueira Unikos   
Venres, 03 Febreiro 2012 10:36 

Esteticien autónoma e estilista perruqueiro/a.
Martes a sábado.
Teléfono: 986.122.454
Faro de Vigo, venres 3 de febreiro 

Axudante de pastelaría   
Venres, 03 Febreiro 2012 10:36
 
Imprescindible experiencia.
Ponteareas.
Teléfono: 620.113.349.
Faro de Vigo, venres 3 de febreiro.
 
 

Auxiliar administrativa para asesoría    
Venres, 03 Febreiro 2012 10:38 

Departamento fiscal e laboral
Experiencia mínima de 2 anos.
Xornada mañás.
Teléfono: 617.628.779.
Faro de Vigo, venres 3 de febreiro. 
 

Pasteleiro ou axudante Vilaboa    
Venres, 03 Febreiro 2012 10:39 
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Con experiencia.
Teléfono: 625.977.045.
Faro de Vigo, venres 3 de febreiro.
 
 

Responsable comercial alimentación    
Venres, 03 Febreiro 2012 10:39 

Experiencia canle tradicional horeca.
Coruña
Teléfono: 981.122.625.
La Voz de Galicia,viernes 3 de febreiro. 
 

Comercial de viños    
Venres, 03 Febreiro 2012 10:40 

Urxe
Curriculum a: hgdistribució n@terra.es
La Voz de Galicia,viernes 3 de febreiro. 
 

Confeccionistas/pasadoras    
Venres, 03 Febreiro 2012 10:40 

Con experiencia ou aprendices menores de 25 anos.
Teléfono: 981.607.565.
La Voz de Galicia,viernes 3 de febreiro.

 

Enxeñeiro Técnico/a eléctrico    
Luns, 06 Febreiro 2012 07:55 

A Cía Eléctrica de Lugo pertencente ó Grupo Internacional de primer orde, precisa incorporar un enxeñeiro técnico/a eléctrico (factible 
sen experiencia).

Traballará como técnico do sector realizando funcións tales como:
-xestión e mantenemento de instalacións.
-desenvolvendo e planificando a rede MT e BT.
-instalacións de novo suministro e variantes na rede.
-execución de descargos.
-operación/reposición do servizo.
-funcións de seguridade e recurso preventivo.

Se require:
-enxeñeiro/a técnico xoven.
-bo nivel de inglés.
-bo expediente académico.
-se valorará formación en prevención de riscos.
-experiencia en mantenemento e operación de redes eléctricas.

Se ofrece:
-remuneración acorde cos requisitos e nivel do posto.

Interesados/as respondan a través da web: www.seleccionformacion.com, referencia, 9598.
Seleccion & Formacion, Gran Vía, 15 pranta, 1ª 48001 Bilbao, Tfno: 94 416 98 33
La Voz de Galicia do domingo 5 de febreiro de 2012.
 
 

Administrativo para Cía Eléctrica    
 
Luns, 06 Febreiro 2012 07:56 

Cía Eléctrica de Lugo pertencente a Grupo Internacional de primeiro orde, precisa incorporar un Administrativo factible sen experiencia.
Funcións:

-execución e seguimento de pedidos a contratistos.
-seguimento administrativo e económico de traballos e inversións.
-realización de informes e manexo de archivo de documentación.
-tratamento de expedientes ante Administracións públicas, organismos e terceiras empresas.
-recurso preventivo.

Requisitos:
-técnico superior en administración e finanzas.
-bo nivel de inglés.
-bo expte. académico.
-non se require experiencia previa.
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Se ofrece:
-incorporación a empresa de primeira línea no sector.
-posibilidade de desenvolvemento profesional.
-retribución acorde ós requisitos a nivel do posto.

Interesados respondan a través da web: www.seleccionformacion.com, na referencia 9597.
Selección & Formación, Gran Vía, 15, pranta 1ª 48001 Bilbao. Tfno 94 416 98 33
La Voz de Galicia do domingo 5 de febreiro de 2012.

Instalador/Mantenedor    
Luns, 06 Febreiro 2012 07:56 

BTV Instalacións selecciona Instalador/Mantenedor de instalacións térmicas en edificios con carné profesional, e que sepa instalar 
calefacción, aire acondicionado e enerxía solar.
Se valorarán dotes comerciais e en reparación de caldeiras.
Interesados enviar CV a: btv@btvinstalaciones.com
La Voz de Galicia do domingo 5 de febreiro de 2012. 
 
 

Enxeñeiro de aplicacións e optimización de procesos. Venda Técnica.    
Luns, 06 Febreiro 2012 07:57 

Hitachi Too, subsidiaría de Hitachi Ltd, empresa xaponesa líder na fabricación de ferramentas precisa incorporar un enxeñeiro de apli-
cacións e optimización de procesos.
Será responsable de colaborar e atender ós clientes da túa zona.
Serás tamén responsable do crecemento da carteira traballando para a incorporación de novos clientes.
Se require:

- Ter coñecementos básicos no mercado de aceiros e fundicións, na programación de maquinas CNC, ademáis da programación 
CAM. 
- Tamén valoraremos a experiencia específica no campo do molde e a matriz. Bo manexo de PC (MS-office).

Te ofrecemos un traballo a proba de crisis nun área protexida de vendas cunha sólida carteira de clientes. Dispoñerás dunha retribución 
fixa+variable acorde cos resultados.
Interesados enviar CV a: jobs@hitachitool-eu.com
La Voz de Galicia do domingo 5 de febreiro de 2012. 
 
  

Pasteleiro ou axudante para Vilaboa    
Luns, 06 Febreiro 2012 08:00 

Con experiencia.
Teléfono: 625977045.
Faro de Vigo, domingo 5 de febreiro de 2012. 
 

Comercial Vigo sector inmobiliario    
Luns, 06 Febreiro 2012 08:01 

Con experiencia en inmobiliarias.
Imprescindible vehículo.
Teléfono: 670.489.661.
Faro de Vigo, domingo 5 de febreiro de 2012. 
 

Teleoperadora    
  
Luns, 06 Febreiro 2012 08:01 

Media xornada.
Fixo máis seguridade social.
Teléfono: 986.222.857.
Faro de Vigo, domingo 5 de febreiro de 2012. 

Axudante de pastelaría Ponteareas    
Luns, 06 Febreiro 2012 08:02 

Imprescindible experiencia
Teléfono: 620.113.349.
Faro de Vigo, domingo 5 de febreiro de 2012. 
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Aprendiz cociña    
Luns, 06 Febreiro 2012 08:02 

Restaurante Puritavida Vigo.
Teléfono: 698.161.535.
Faro de Vigo, domingo 5 de febreiro de 2012. 
 

Muller limpeza cuartos hotel Moaña    
  
Luns, 06 Febreiro 2012 08:03 

Coñecemento de cafetaría.
Media xornada.
Con experiencia.
Teléfono: 603.530.252.
Faro de Vigo, sábado 4 de febreiro de 2012. 
 

Asesores comerciais compañía de seguros Vigo    
  
Luns, 06 Febreiro 2012 08:03 

Incorporación inmediata.
Contrato mercantíl.
Fixo máis variable.
Teléfono: 636.461.973.
Faro de Vigo, sábado 4 de febreiro de 2012. 

 

Segundo xefe de cociña restaurante Cambalache Santiago    
  
Luns, 06 Febreiro 2012 08:04 

Entregar c.v en Avda. Vilagarcía, 4 ou por correo electrónico:  myda@pizzerias-cambalache.es.
La Voz de Galicia, domingo 5 de febreiro de 2012. 
 

Delineante zona de Coruña e/ou Carballo    
Luns, 06 Febreiro 2012 08:05 

Interesados enviar c.v a: marama00@hotmail.com.
La Voz de Galicia, domingo 5 de febreiro de 2012. 

Cociñeira    
Luns, 06 Febreiro 2012 08:05 

Con experiencia en hostalaría.
Só tardes.
Teléfono: 698.128.129.
La Voz de Galicia, domingo 5 de febreiro de 2012. 
 

Operarios lonxa zona A Mariña.    
Luns, 06 Febreiro 2012 08:06 

Experiencia en tarefas de selección, empacado, pesado e paletizado de peixe.
Dispoñibilidade horaria.
Interesados pasar por Eurofirms.
Ramón Canosa, 36, Viveiro de 9:00 h a 14 h.
La Voz de Galicia, domingo 5 de febreiro de 2012. 
 
 

Carpinteiro    

Luns, 06 Febreiro 2012 08:07
 
Con experiencia.
Interesados enviar c.v e datos de contacto por fax ou correo electrónico a: 881.878.198/ reformasdv@gmail.com.
La Voz de Galicia, domingo 5 de febreiro de 2012. 
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Camareiro/a Betanzos    
Luns, 06 Febreiro 2012 08:08 

Para cervexaría.
Enviar c.v a: cerveceriabetanzos@hotmail.es.
La Voz de Galicia, domingo 5 de febreiro de 2012. 

Perruqueira A Coruña    
Luns, 06 Febreiro 2012 08:09 

Para peiteado en rúa barcelona.
Dominio corte de pelo muller e home e traballos técnicos.
Media xornada mañás.
C.V a: jorloman@gmail.com.
La Voz de Galicia, domingo 5 de febreiro de 2012.

 

Oficial primeira perruqueira Arteixo    
Luns, 06 Febreiro 2012 08:09 

Con formación estética.
Mínimo tres anos de experiencia demostrable como oficial primeiro e/ou técnico especialista de peiteado.
Traballo media xornada mañás.
Enviar c.v a: pezgeman@gmail.com.
La Voz de Galicia, domingo 5 de febreiro de 2012. 

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX        OMIX

Curso de interpretación    
Martes, 31 Xaneiro 2012 12:08 

CURSO DE INTERPRETACIÓN
• INICIO: Mércores 1 de febreiro 2012
• HORARIO: os mércores de 16h a 18h
• LUGAR: Centro Multiusos de O Mosteiro (Meis)
• DESTINATARIOS: rapaces e rapazas de 12 a 22 anos de idade (posibilidades de facer grupo de 
adultos)
• INSCRICIÓN: na omix (praza de españa 18 o mosteiro-meis)
• TELÉFONO: 986 712 277 OU NO CORREO: omix@meis.es

 
  

 

Colectivo artistíco mett 0204    
  

Martes, 31 Xaneiro 2012 15:45 

Colectivo artistíco mett 0204 : Andrea Valado, Silvia Ojea, Bibiana Lorenzo

Exposición dende o 6 de Febreiro ao 6 de Marzo de 2012 en Casa da Xuventude en Ribadavia

Inauguración o luns día 6 ás 7 da tarde 
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"Obradoiro de Improvisación Teatral"    
  

Martes, 31 Xaneiro 2012 16:10 
 
“OBRADOIRO DE IMPROVISACIÓN TEATRAL”
Venres 2 de marzo de 2012
Auditorio da casa da cultura de ribadavia
De 19:00 a 21:30 horas
Mestra : Anna carla bosco (italia)
Data límite para anotarse : 24 de febreiro de 2012 ( omix_ribadavia@yahoo.com; 
anacarlabosco@hotmail.com).
 
PRAZAS LÍMITADAS. TOTALMENTE GRATUITO
 

  

Curso de Maquillaxe de Fantasía e de Caracterización    
Mércores, 01 Febreiro 2012 11:13 

1. Denominación do Curso:
“CURSO DE MAQUILLAXE DE FANTASÍA E DE CARACTERIZACIÓN”
2. Obxectivos:
Xeral. Dar a coñecer os diferentes materiais de maquillaxe e aprender a facelo para distintas oca-
sións como poden ser o entroido, a Arribada, ect..
• Específicos:
- Promover un dinamizador de festas inserto na realidade da animación.
- Favorecer un dinamizador creativo, con capacidade transformadora.
- Impulsar un educador capaz de traballar en equipo.
- Dar resposta a novas necesidades da animación.

3. Duración: O curso terá unha duración de 10 horas.
4. Programa e contidos do curso:
• Maquillaxe de fantasía; produtos e técnicas 
• Maquillaxe de fantasía (animais e fadas) e caracterización. Colocación de crepe. 
• Rexistro de diferentes partes do corpo 
• Uso de “puss titing”, modificación do rostro e da cor 
• Teoría molde de escaiola partes do corpo 
• Teoría molde de escaiola partes do corpo 2 “ a faciana” 

5. Requisitos dos/das participantes: Ter 18 anos cumpridos.
6. Número de prazas: As prazas que se ofertan son 22. As prazas cubriránse por rigoroso orden de entrada no Rexistro do concello.
7.  Datas do curso: Venres, 10 de febreiro en horario de 16 a 21 h. e o Sábado 11 de febreiro de 2012 en horario de 9 a 14 h.
8. Lugar de realización: Centro Social Praza de Abastos de Baiona, rúa Carabela a Pinta s/n – 36300 Baiona
9. Material: Todo o material necesario para a realización do curso será proporcionado pola organización.
10. Prezo: 23€ 
11. Solicitudes e lugar de inscricións: As persoas interesadas poderán recoller as súas solicitudes na Oficina Municipal de Información 
Xuvenil (OMIX) e deberán presentalas debidamente cubertas xunto coa fotocopia simple do DNI no Rexistro Xeral do Concello en ho-
rario de 9 a 13 h., ata o día 10 de febreiro do 2012, ou ata agotar as prazas dispoñibles.
Teléfono de información: 986385925 (OMIX)
 

Entroido 2012en Caldas de Reis    
  
Xoves, 02 Febreiro 2012 08:00 

O vindeiro domingo 19 de febreiro, terá na villa termal de Caldas de Reis o tradicional desfile do 
entroido. Os participantes percorreran distintas rúas da vila enchéndoas de color e bo humor, 
tendo a saída as 17.00 horas dende o Paseo Román López. O xurado incurruptible, valorará os 
mellores disfraces, o traballo en facelos, a mellor animación  e o humor de tódolos inscritos, re-
partindo 3.000 euros en premios.

Os interesados en participar en calquera das categorías (grupos, parellas, individuais, etc.) debe-
rán anotarse e recoller os dorsais previamente, no Concello de luns a venres de 9 a 14 horas, ou o 
mesmo día do desfile no Auditorio Municipal dende as 15.00 ata as 16.30 h.

Para solicitalas bases ou máis información, os interesados poden dirixirse ao número de teléfono 
986540110 (ext. 5) ou ao enderezo electrónico: omix@caldasdereis.com
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NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX        CASAS DA ZXUNVENTUDE
  

Participación da modidade da comarca brigantina    
  

Venres, 03 Febreiro 2012 07:45 

XUVENTUDE ACHÉGASE AO ESPAZO XOVE DE BETANZOS CO FIN DE PROMOVER A PARTICIPA-
CIÓN DA MODIDADE DA COMARCA BRIGANTINA 

• Estos encontros pretenden achegar a tódolos mozos emprendedores no mundo asociativo xuvenil 
o programa Iniciativa Xove.
• Iniciativa Xove é o programa da Dirección Xeral de Xuventude que permite os mozos e mozas da 

comarca realizar os seus proxectos tanto dentro dunha asociación xuvenil coma dun grupo informal.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado celebrou estes días no Espazo Xove de Betanzos un encontro destinado a fomentar e 
animar á mocidade a participar como líderes xuvenís a través da posta en marcha de proxectos de Iniciativa Xove.

Esta iniciativa nace co obxectivo de achegar a todos os mozos e mozas emprendedores no mundo asociativo xuvenil  a información 
necesaria sobre as diferentes formas de participación xuvenil e así promover empoderamento dos mozos e mozas.

Ao encontro asistiron invitados concelleiros/as de xuventude da comarca, técnicos municipais e as  entidades do tecido asociativo 
xuvenil da comarca brigantina, co fin de poder informarse das novidades deste ano 2012 dentro do programa e para por en común as 
inquedanzas e propostas á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Os asistentes foron convidados a participar nos 5 talleres “ Lidera a túa idea” que  se levarán a cabo no vindeiro mes de febreiro co 
obxetivo de trasladarlles os puntos e as claves básicas de cara a formalización dun proxecto de calidade. 

Este encontro foi un dos 25 que Benestar está a celebrar en todas as comarcas de Galicia.
 
  




