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lexislatura un novo modelo de participación xuvenil a través dos programas Iniciativa Xove e Voluntariado Xuvenil. “Estamos convenci-
dos que a través da participación xuvenil e da responsabilidade persoal que leva implícita pódese desencadear nos mozos e mozas un 
verdadeiro proceso de educación non formal de gran utilidade para o futuro”, subliñou Rodeiro.

Por último, o director xeral de Xuventude destacou a importancia da temática que se abordará o sábado en Ribeira, o emprendemento 
no sector do tempo libre, xa que apuntou que segundo o estudo Xuventude Galega 2010, os mozos e mozas galegas dedican un total 
de 21,8 horas semanais a actividades de lecer.

Neste eido, ademais, a Administración autonómica puxo en marcha este ano un total de 16.500 prazas en diferentes programas de ocio 
alternativo e destacou que as 39 escolas de tempo libre galegas expediron en 2011 un total de 1.117 títulos, sendo desde o 2000 o ano 
con máis alumnos nestes centros.

“Coa posta en marcha de programas de ocio podemos desestacionalizar o labor das empresas especializadas neste sector, e, polo tanto, 
os monitores de tempo libre poderán atopar con máis facilidade un posto de traballo durante todo os meses do ano”, concluíu Rodeiro.
O quinto foro de ‘Conecta’
A actividade que terá lugar o sábado en Ribeira será o quinto foro ‘Conecta’ dos 10 que se realizarán por toda a xeografía galega. En 
Santiago abordáronse as relacións entre a universidade e a empresa; en Vila de Cruces as oportunidades no rural galego; en Ferrol a 
formación para o emprego; en en Burela o emprendemento no agro e no mar.

Máis dun cento de mozos participan hoxe en Ribeira no programa conecta de 
Xuventude centrado no emprendemento no eido do ocio  
 

 Sábado, 09 Xuño 2012 00:00

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, participou na mesa redonda ‘Admi-
nistración e xuventude’, na que explicou a importancia das políticas dirixidas á mocidade.

Na iniciativa tamén tomarán parte o primeiro piloto galego en competir en Fórmula 2, José Luís 
Abadín; o xornalista deportivo, Terio Carrera; o director da empresa Ilusións Máxicas, Xacobe Sanz; 
e o membro da Asociación Xuvenil Vella Escola de Noia, Pablo Castiñeiras.

Ao longo da xornada levaranse a cabo diferentes actuacións como unha exhibición de breakdance e un obradoiro de graffiti, ao tempo 
que os participantes poderán gozar de actividades deportivas como a tirolina e o rapel.
 
O auditorio de Ribeira acolle hoxe un encontro dirixido á mocidade dentro do programa Conecta da Consellería de Traballo e Benestar 
que nesta ocasión está centrado no emprendemento no sector do ocio e do tempo libre. Na xornada, que se prolongará ao longo de todo 
o día, están a tomar parte máis dun cento de mozos e mozas e 15 asociacións da comarca do Barbanza.

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, inaugurou a iniciativa e, a continuación, participou na mesa redonda 

EN PORTADAEN PORTADA

O programa Conecta de Xuventude trasládase a Ribeira o sábado e centrarase 
no emprendemento no sector do oci  
 

Mércores, 06 Xuño 2012 00:00

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, presentou hoxe a iniciativa que se está 
a desenvolver por toda Galicia.
A actividade, financiada polo programa de cooperación transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal 
da UE, ofrece á mocidade unha alternativa para promover novos proxectos empresariais a través da 
participación.
Rodeiro destacou a importancia do ámbito do tempo libre na Comunidade autónoma, xa que os mozos 

e mozas dedican un total de 21,8 horas semanais a actividades de lecer.

Neste eido, resaltou que a Xunta puxo en marcha este ano un total de 16.500 prazas en diferentes programas de ocio alternativo. 
A localidade de Ribeira acollerá este sábado a quinta xornada do programa ‘Conecta: Actívate en emprende’, un espazo dirixido aos 
mozos e mozas onde terán a oportunidade de expoñer as súas inquedanzas, proxectos e actividades, fomentando un traballo en rede.
A iniciativa en Ribeira centrarase no emprendemento xuvenil no sector do ocio e o tempo libre, tal e como anunciou hoxe o director xeral 
de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, na presentación desta actividade que se financia a través do programa de cooperación 
transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal da Unión Europea (POCTEC).

Na actividade participarán asociacións xuvenís e prestadoras de servizos á xuventude, así como empresas de ocio e tempo libre, mem-
bros das administracións públicas e diferentes personalidades como José Luís Abadín, primeiro piloto galego en competir en Fórmula 
2, Terio Carrea, xornalista deportivo, ou Xacobe Sanz, director da empresa Ilusións Máxicas, entre outros.

Rodeiro explicou que ‘Conecta’ estase a desenvolver en diferentes cidades e vilas de Galicia co obxectivo final de ofrecer á mocidade 
unha alternativa para promover novos proxectos empresariais a través da participación, así como fomentar o espírito emprendedor 
entre os mozos e mozas. Neste senso, afirmou que a finalidade última deste programa forma parte dos eixos prioritarios de traballo da 
Estratexia Xuventude 2013 da Xunta.

Así mesmo, o responsable da área autonómica sinalou que ‘Conecta’ busca renovar o enfoque do traballo coa mocidade a través da ani-
mación e da dinamización como métodos para abordar as oportunidades dos mozos e mozas, unha liña de traballo pioneira en España. 
“O que pretendemos é fomentar e promover actividades de educación non formal para que a xuventude desenvolva as súas capacidades 
para emprender accións de participación social, creatividade, asociacionismo ou voluntariado”, apostilou.

Neste ámbito, Rodeiro explicou que para potenciar a educación non formal a Consellería de Traballo e Benestar puxo en marcha esta 
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‘Administración e xuventude’, xunto co alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz Rivas, e a concelleira de Xuventude de Padrón, Carmen María 
Lois Ferrón.
Rodeiro expuxo a importancia das políticas dirixidas á mocidade que se levan a cabo desde as administracións, así como os proxectos 
e programas que desde a Dirección Xeral de Xuventude se están a desenvolver na actualidade.

Neste eido, destacou que os temas que afectan á xuventude non dependen dun só departamento da administración, senón que com-
peten a todos eles. “De aí que a Xunta de Galicia aprobase para esta lexislatura a Estratexia Xuventude 2013, un Plan que obriga e 
compromete a todo o Goberno galego, para converter as políticas de xuventude nunha materia transversal que ocupa a todas as con-
sellerías”, apuntou. 

Así mesmo, afirmou que o Parlamento de Galicia ten previsto aprobar a próxima semana a primeira Lei de Xuventude de Galicia,” polo 
que poderemos dicir que se cumpre unha débeda histórica que a autonomía galega mantiña coa nosa mocidade “, precisou.
Así mesmo, o director de Xuventude, no seu relatorio, puxo como exemplo o programa ‘Conecta’, que se está a realizar en diferentes 
cidades e vilas de Galicia co obxectivo final de ofrecer á mocidade unha alternativa para promover novos proxectos empresariais a tra-
vés da participación, así como fomentar o espírito emprendedor entre os mozos e mozas. Neste senso, afirmou que a finalidade última 
deste programa forma parte dos eixos prioritarios de traballo da Estratexia Xuventude 2013 da Xunta.

Programación en Ribeira
En Ribeira, esta iniciativa está centrada no eido do tempo libre e, así, están programadas diferentes actividades relacionadas con este 
ámbito ao longo de toda a xornada. Pola mañá celebraranse relatorios sobre o tempo libre e a tecnoloxía e sobre o ocio na cultura urba-
na cunha exhibición de breakdance. Ademais, terá lugar a ponencia ‘Creando futuro’ na que tomarán parte o xornalista deportivo, Terio 
Carrera, e o primeiro piloto galego en competir en Fórmula 2, José Luís Abadín. A constancia e a dedicación serán as claves do relatorio 
onde os participantes darán a súa visión persoal dos pasos a seguir para emprender desde os diferentes ámbitos.

A tarde comezará coa mesa redonda ‘Fai do teu ocio o teu negocio’ na que tomarán parte o director da empresa Ilusións Máxicas, Xa-
cobe Sanz, e o membro da Asociación Xuvenil Vella Escola de Noia, Pablo Castiñeiras. O emprendemento xuvenil desde a vocación é o 
tema central desta actividade onde cada un dos poñentes explicarán a súa experiencia profesional para iniciar un proxecto empresarial 
desde o ocio persoal.

A continuación celebrarase unha mostra de asociacións e ONG´s, que tamén se organizará pola mañá, así como obradoiros de graffiti, 
turntablism Dj e de beatbox. Así mesmo, terán lugar actividades deportivas de tirolina e rapel.
A xornada concluirá co relatorio ‘Viaxa con Europa’, onde se exporán as características básicas do programa Xuventude en Acción da 
Unión Europea. Farase un repaso das posibilidades que ofrece esta iniciativa para poder levar a cabo diferentes actividades e intercam-
bios financiados pola Unión Europea. Como colofón haberá unha actuación de maxia.

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Título de bacharel para maiores de vinte anos  
 

 Xoves, 07 Xuño 2012 06:25

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convoca a proba 
para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos.

• Requisitos:
a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2012.
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente 
para os efectos académicos.

c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensi-
nanzas no curso escolar 2012-2013.

O prazo para realizar a inscrición nestas probas será entre o 20 e o 28 de setembro de 2012 nos seguintes centros:
a) Centro EPA Eduardo Pondal, A Coruña.
b) IES San Clemente, Santiago de Compostela.
c) Centro EPA Albeiros, Lugo.
d) Centro EPA de Ourense, Ourense.
e) Centro EPA Río Lérez, Pontevedra.
f) Centro EPA Berbés, Vigo

As probas terán lugar o día 25 de outubro de 2012 nestes centros.
As solicitudes poden tramitarse en: https://sede.xunta.es co procedemento ED534A.
Máis información no DOG do 7 de xuño de 2012 e en: www.edu.xunta.es.

Probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2012-2013  
 
Xoves, 07 Xuño 2012 06:36

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 
2012-2013.
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Acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio:
a) Dispor do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente para os efectos académi-
cos, e superar unha proba específica. Para o acceso ao segundo nivel de grao medio, ter superados 
os estudos do primeiro nivel na correspondente modalidade ou especialidade deportiva.

b) O alumnado que non dispoña do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente para 
os efectos académicos, deberá ter 17 anos e superar a proba de madureza que se establece no anexo 
III desta resolución, ademais da correspondente proba específica.

c) A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional ou de 
artes plásticas e deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

Acceso ás ensinanzas deportivas de grao superior:
a) Dispor do título de técnico deportivo na modalidade ou especialidade deportiva correspondente, ter o título de bacharel, ou equiva-
lente para os efectos académicos, e cumprir os requisitos relativos á experiencia deportiva que se puideren establecer na especialidade 
ou modalidade correspondente.

b) O alumnado que non posúa o título de bacharel, ou equivalente para os efectos académicos, deberá ter 19 anos e superar unha proba 
de madureza que se establece no anexo III desta resolución, ou 18 anos sempre que posúa, ademais do título de técnico deportivo da 
modalidade correspondente, un título de técnico relacionado con aquel a que se desexa acceder.

Tanto nun como noutro caso, a idade mínima establecida deberase cumprir dentro do ano natural de realización das probas.
c) A proba de madureza poderase substituír pola parte común da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación 
profesional ou de artes plásticas e deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

O prazo para presentar a inscrición estará aberto ata o 28 de xuño de 2012 e farase na secretaría dos centros públicos onde se impartan 
ensinanzas deportivas.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED318A
Máis información no DOG do 7 de xuño de 2012 e en www.edu.xunta.es.

Curso Teórico de Monitor Sociocultural a distancia. Vilagarcía  
 

 Xoves, 07 Xuño 2012 07:01
 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, convoca a través do Espazo Xove de Vilagarcía un 
curso teórico de Monitor Sociocultural a distancia.

• Obxectivos: 
Proporcionar aos participantes unha formación teórica  básica das funcións do monitor sociocultu-

ral.
• Destinatarios: 
Mozas e mozos de 18 a 30 anos interesados na temática.
• Contidos: 

1. Definición de animación sociocultural
2. Técnicas experimentais para o estudo de campo
3. Técnicas de planificación e deseño de programas
4. Técnicas de organización
5. Técnicas de avaliación
6. Dirección de equipos
7. Técnicas de xestión

• Criterios de selección: 
A prioridade virá determinada pola orde de inscrición.
• Metodoloxía:
O curso realizase na modalidade a distancia, con un exame presencial que terá lugar no Espazo xove de Vilagarcía o día 27 de xullo as 
11:00 horas.
• Duración: 125 horas.
• Datas: 
O curso desenvolverase do día 25 de xuño ao  27 de xullo.
• Nº de prazas: 
25. Resérvase un 7% para persoas con unha discapacidade igual ou superior o 33%.
• Solicitudes:
O prazo de presentación de solicitudes rematará  as 14.00 horas do día 22 de xuño., e realizarase cumprimentando a ficha de inscrición 
que figura a continuación:

- Formulario de Solicitude: http://xuventude.xunta.es/solicitudecursoespazoxovedevilagarcia.html 

- Para máis información: No Espazo Xove de Vilagarcía:
R/ Juan Carlos I, 37
36600  - Vilagarcía
Pontevedra

- Teléfono: 986.501.568
- Correo electrónico: cxvilagarcia.traballo@xunta.es.Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío 
de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo.
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Premios Nacionais de Xuventude  
 

 Xoves, 07 Xuño 2012 07:06

O Instituto da Xuventude convoca (http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7652.
pdf) os Premios Nacionais de Xuventude para o ano 2012.

Os Premios Nacionais de Xuventude 2012, supoñen un recoñecemento ao labor desenvolvido polo no-
vos, de carácter extraordinario, cuxa finalidade é a de estimular e recoñecer, a traxectoria e esforzo, 
de carácter extraordinario, daqueles novos que pola súa dedicación no seu traballo e a súa implicación 
persoal, poñen de manifesto o seu compromiso en distintos ámbitos da sociedade.

• Categorías. Concederase un único premio en cada unha das seguintes categorías:
 . Iniciativas emprendedoras en materia de emprego.
 . Comunicación intercultural.
 . Voluntariado.
 . Igualdade.

Os Premios Nacionais de Xuventude están dirixidos a mozos de nacionalidade española, e a todos aqueles con residencia legal en Espa-
ña, que non superen a idade de 30 anos na data na que finalice o prazo para a presentación das candidaturas.
O prazo para presentar a inscrición estará aberto ata o 17 de xullo de 2012.

Deberá achegarse, xunto á solicitude da candidatura, unha memoria na que na introdución da mesma, a Organización, Institución ou 
Corporación que presente a candidatura deberá explicar o porqué da devandita candidatura que presenta e á que dá o seu respaldo. 
A continuación da introdución, expoñerase a actuación concreta realizada polo novo candidato pola que se opta a un dos premios pre-
vistos.
Máis información no BOE do 7 de xuño de 2012 e en: www.injuve.es.

 

Promocións Carné Xove: Campo de traballo "O Xurés vivo"  
 

 Xoves, 07 Xuño 2012 11:11

Sustinea aposta por un campo de traballo “O Xurés Vivo”, cunha serie de actividades que están enca-
miñadas á formación e sensibilización ambiental, dos/as participantes, e á toma de conciencia sobre 
a importancia da conservación e protección do monte galego.

Pretendemos que este Campo de Traballo conforme un exemplo práctico e vivencial da conservación 
de Espazos Naturais Protexidos, que son parte integrante do desenvolvemento sustentable do plane-

ta debido aos seus beneficios económicos, socioculturais e ambientais.
O Parque Natural Baixa Limia- Serra do Xurés está situado na parte sur da provincia de Ourense sendo o espazo natural protexido en 
Galicia con maior extensión 29.000 hectáreas. A pesar de ser tristemente coñecido nos últimos anos polos miles de hectáreas que alí se 
queiman cada verán, a riqueza que garda é suficientemente ampla como para destacala como lugar senlleiro dentro da natureza galega.
Alí podemos atopar numerosas especies en perigo de extinción, con exemplares que só podemos apreciar alí de toda a xeografía mun-
dial. Podemos desfrutar así de lobos, águias reais, cabras pirenaicas, vales glaciares, o lirio do xurés, pedras cabaleiras, e unha gran 
diversidade de flora e fauna que non nos podemos perder.

Así mesmo, a riqueza natural vese reforzada pola riqueza cultural con pobos únicos constriudos sobre rocha, campamentos romanos, 
dolmens, e outros moitos recursos culturais distribuidos polo seu territorio.

Será polo tanto un espazo propicio para tratar outras temáticas tentando de adoptar unha visión máis integral:
• A Xestión do noso Monte
• Prevención de Incendios Forestais
• Conservación do Patrimonio
• Alternativas para un desenvolvemento sostible

ACTIVIDADES A DESENVOLVER:
• Recoñecemento de flora e fauna de montaña.
• Interpretación da paisaxe.
• Obradoiro básico de cartografía-orientación na montaña.
• Obradoiro de muestreo de fauna.
• Obradoiro de construción de refuxios para anfibios e reptis.
• Obradoiro de fabricación e colocación de comedeiros e caixas niño para aves e morcegos.
• Obradoiro de instalación e colonias de formigas e repoboación de formigueiros en lugares onde desapareceron por lumes forestais.
• Acondicionamento de canles de auga, fixación de taludes e control de erosión.
• Formación Xurídico Ambiental.
• Restauración dos prados, pastizais naturais que hai na contorna do Parque Natural.

DESTINATARIOS/AS:
Este Campo de Traballo está destinado a 26 mozos e mozas de entre os 15 e 30 anos, que estén interesados/as no coñecemento, a 
conservación e o estudo do Medioambiente.

DATAS DE REALIZACIÓN:
• Quenda 1ª: do 16 o 20 de Xullo (idades de 15 a 30 anos)
• Quenda 2ª: do 8 o 12 de Agosto (idades de 15 a 30 anos)

LOCALIZACIÓN:
O Campo de Traballo levarase a cabo no Parque Natural Baixa Limia- Serra do Xurés e nas inmediacións do mesmo.
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DATAS DE REALIZACIÓN:
1ª Fin se semana: do 13 o 15 de Xullo (idades de 15 a 20 anos)
2ª Fin se semana: do 17 o 19 de Agosto (idades de 15 a 20 anos)

LOCALIZACIÓN:
Castrelo de Miño, Ribadavia e Monumento Natural dePena Corneira.

TARIFAS:
- 88 €/por persoa
- 80 €/por persoa (con carné xove)

INCLÚE:
- Pernocta en Albergue de Castrelo de Miño.
- Comida os días sábado e domingo durante o desenvolvemento das actividades.
- Material para a realización das actividades nauticas e material de orientación ( GPS, compases e mapas) e prismáticos para a obser-
vación de fauna.
- Monitores e guías durante a xornada.
- Desplazamento en autobús entre as actividades.
- Seguro de responsabilidade civil.
 
Para máis información: www.sustinea.org
email información y reservas : info@sustinea.org
Teléfonos de contacto: 677 163 387

Promocións Carné Xove: O Xurés dende outra mirada  
 

 Xoves, 07 Xuño 2012 15:01

O Parque Natural Baixa Limia- Serra do Xurés está situado na parte sur da provincia de Ourense sendo 
o espazo natural protexido en Galicia con maior extensión 29.000 hectáreas. A pesar de ser tristemente 
coñecido nos últimos anos polos miles de hectáreas que alí se queiman cada verán, a riqueza que garda é 
suficientemente ampla como para destacala como lugar senlleiro dentro da natureza galega.

Alí podemos atopar numerosas especies en perigo de extinción, con exemplares que só podemos apreciar alí de toda a xeografía mun-
dial. Podemos desfrutar así de lobos, águias reais, cabras pirenaicas, vales glaciares, o lirio do xurés, pedras cabaleiras, e unha gran 
diversidade de flora e fauna que non nos podemos perder.

Así mesmo, a riqueza natural vese reforzada pola riqueza cultural con pobos únicos constriudos sobre rocha, campamentos romanos, 
dolmens, e outros moitos recursos culturais distribuidos polo seu territorio.

TARIFAS:
• 165 €/por persoa
• 148,5 €/por persoa  (con carné xove)

INCLÚE:
• Estancia de 5 días e 4 noites
• Aloxamento habitacións de uso múltiple en réxime de Pensión completa.
•  Material persoal (luvas, botas de auga,  chuvasqueiros…)
• Ferramentas (tixeiras, sachos, rastrillos, carretillas, palas, serruchos...)
• Desplazamento en autobús entre as actividades.
• Actividades de tempo libre e de montaña.
• Equipo de monitores
• Seguro de responsabilidade civil

Para máis información: www.sustinea.org
email información y reservas : info@sustinea.org
Teléfonos de contacto: 677 163 387

Promocións Carné Xove: Outra ollada cara o Ribeiro  
 

 Xoves, 07 Xuño 2012 11:25

Durante a fin de semana, mergullarémonos no corazón do ribeiro, achegándonos ao corazón do Mo-
numento Natural de Pena Corneira característico polos seus bolos graníticos. Todo isto combinado 
coa inmersión na historia de Ribadavia, unha das vilas con maior historia da Galiza, mediante una 
visita pola vila medieval de Ribadavia. Para remate da fin de semana, tomaremos un baño medicinal 
nas Termas de Prexigueiro.

• Visita teatralizada a Ribadavia.
• Baño nas Terma Prexigueiro.
• Visita ao Monumento Natural de Pena Corneira.
• Técnicas de orientación e GPS na natureza polo Monumento Natural de Pena Corneira.
• Veladas.
• Obradoiros.
• 1 noite no albergue de Castrelo de Miño.
• Almorzo, comida e cea.

DESTINATARIOS/AS:
Esta fin de semana alternativa está destinada a 25 mozos e mozas de entre os 15 a 30 anos.
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Durante a fin de semana, descubriremos o corazón do Xurés dende unha mirada imposible de repetir. Achegarémonos ao corazón da 
reserva onde o paso está restrinxido para coñecer de primeira man cales son os tesouros que garda o parque natural. Disfrutaremos 
de recunchos non accesibles para o público xeral e poderemos desfrutar tamén da versión máis lúdica que nos oferta o parque natural 
coas actividades nauticas.

• Actividades náuticas, vela e kaiak.
• Baño nas Termas do Río Caldo.
• Avistamento e rastrexo de fauna salvaxe.
• Técnicas de orientación e GPS na natureza.
• Roteiro interpretativo ambiental pola montaña.
• Visita ao campamento romano Aquis Querquenis.
• 1 noite de hostal en habitación dobre.
• Almorzo, comida e cea.

DESTINATARIOS/AS:
Esta fin de semana alternativa está destinada a 25 mozos e mozas de entre os 18 a 30 anos. Grupo mínimo de 25 persoas.

DATAS DE REALIZACIÓN:
• 1ª Fin se semana: do 9 o 10 de Xuño (idades de 18 a 30 anos)
• 2ª Fin se semana: do 7 o 8 de Xuño (idades de 18 a 30 anos)
• 3ª Fin se semana: do 8 o 9 de Setembro (idades de 18 a 30 anos)

LOCALIZACIÓN:
Parque Natural Baixa Limia- Serra do Xurés e nas inmediacións do mesmo.

TARIFAS:
• 102 €/por persoa
• 93 €/por persoa  (con carné xove)

INCLÚE:
• Pernocta en Hostal e habitación dobre.
• Comida picnic os días sábado e domingo durante o desenvolvemento da actividade.
• Material para a realización das actividades nauticas e material de orientación ( GPS, compases e mapas) e prismáticos para a obser-
vación de fauna.
• Transporte dende Ourense ata o inicio da actividade e logo regreso ao punto de recollida.
• Monitores e guías durante a xornada.
• Desplazamento dende Ourense e retorno ao rematar a actividade.
• Desplazamento en autobús entre as actividades.
• Seguro de responsabilidade civil.

Para máis información: www.sustinea.org

email información y reservas : info@sustinea.org
Teléfonos de contacto: 677 163 387

Gañadora do sorteo de 2 prazas no programa Roteiros para a Xuventude: 
Mare Nostrum - As Sinas  
 

Venres, 08 Xuño 2012 13:47

A gañadora do sorteo realizado este venres, 8 de xuño, dentro do programa do Carné Xove, e no que o pre-
mio consistía nun lote 2 prazas no programa Roteiros para a Xuventude, subprograma Mare Nostrum – As 
Sinas, na fin de semana do 15 ao 17 de xuño, foi:
SANDRA ANTONIO POSE
Noraboa!!

Aberto o prazo para participar no concurso internacional de arte dixital que 
convoca Imaxina Atlántica  
 

Venres, 08 Xuño 2012 08:38

O programa de cooperación interrexional do arco atlántico Imaxina Atlántica, do que é socio a Dirección 
Xeral de Xuventude e Voluntariado, convoca un concurso de arte dixital a nivel europeo, que está aberto a 
escolas, estudantes, artistas e novos profesionais.
As obras de arte dixital deberán estar enfocadas para a súa integración nun espazo urbano e poderán inte-
grar son, imaxe, animación e novos medios.

Para participar, os artistas deberán constituír equipos de traballo transnacionais e polo menos un dos 
seus membros deberá residir nun dos territorios de Imagina Atlántica: Poitou-Charentes (Francia), Gales 
do Norte (Reino Unido), Rexión Norte (Portugal) e Galicia. Con esta medida preténdese favorecer a coo-
peración, o intercambio de experiencias e o traballo conxunto de estudantes a artistas procedentes de 
diferentes países da Unión Europea.

Os criterios de selección do concurso son a orixinalidade da obra, a contemporaneidade, a calidade técnica e de execución, a pertinencia 
do enfoque e a consecución da valorización do patrimonio no que sexan instaladas. Haberá entre seis e oito premios finais, dotados o 
primeiro con 3.500 euros, o segundo con 3.000, o terceiro con 2.500 e os seguintes con 2.000 euros.

Nun primeiro momento, as obras finalistas serán presentadas en Angulema (Francia) en decembro deste mesmo ano, durante a confe-
rencia intermedia de Imaxina Atlántica. Xa en 2013, as obras percorrerán diferentes cidades das administracións provinciais e rexionais 
que participan neste proxecto.
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Imaxina Atlántica é un programa que busca crear unha rede atlántica de profesionais das tecnoloxías da imaxe, para o que promove os 
intercambios profesionais, o achegamento do turismo ás novas tecnoloxías, a organización de seminarios ou a promoción dun Clúster a 
escala internacional. A aposta pola creatividade xuvenil como fórmula previa e método para chegar ao emprendemento é un dos obxec-
tivos da Estratexia Xuventude 2013.
A data límite para a inscrición dos equipos participantes é o 3 de setembro, e as bases pódense consultar en : http://xuventude.xunta.
es/imagina-atlantica.html e no apartado programas EU do portal: xuventude.xunta.es.

 

Xornada Libro Branco de Xuventude 2020  
 

 Luns, 11 Xuño 2012 00:00
 
Achégate o vindeiro xoves 14 de xuño ás 19.30 hs ao Centro Coordinador de Información e Docu-
mentación Xuvenil de Santiago de Compostela e fai as túas aportacións ao Libro Branco de Xuven-
tude 2020¡¡
Apúntate aquí: http://xuventude.xunta.es/inscricion-crea-interior-miradas-cara-adentro.html.

II Feira Internacional de Emprego en Santiago de Compostela  
 
Luns, 11 Xuño 2012 10:16

O Concello de Santiago de Compostela organizará entre os días 19 e 20 de xullo, no Pavillón Multiusos Fontes do Sar, a II Feira Inter-
nacional de Emprego. Este evento, servirá para poñer en contacto as empresas cos demandantes de emprego.

Todas as persoas interesadas deberán inscribirse a través da web da Axencia Local de Colocación, o que se poderá realizar entre o 15 e 
o 30 de xuño. A intermediación laboral entre os inscritos e as empresas desenvolverase do 2 ao 12 de xullo. 

A FIE incluirá tamén unhas Xornadas Internacionais “Os novos mercados de traballo e as estratexias innovadoras para a busca de em-
prego”, con diversas conferencias e obradoiros.

Todas as actividades desenvolvidas durante as dúas xornadas da II FIE serán totalmente gratuítas.
Para máis información, consulte o seguinte enlace: http://www.santiagodecompostela.org

Curso de animación de Lecer e Tempo libre no espazo xove de Carballo  
 

 Luns, 11 Xuño 2012 11:35

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  a través dos Espazo  Xove Carballo,  convoca un 
curso de Animación de Lecer e Tempo Libre.

• Obxectivo: 
Proporcionarlle  uns coñecementos básicos sobre  a pedagoxía e recursos do lecer e tempo libre as 
mozas e mozos interesados no tema.

• Contidos:
- Pedagoxía do lecer e do tempo libre. 
- Desenvolvemento de proxectos de lecer e tempo libre. 
- Recursos de lecer e tempo libre.

• Duración: 
80 horas. Do día 24 de xuño ao 31 de xullo.
Persoal ó que vai dirixido: Mozos e mozas de 18 a 30 anos.
• Criterios de selección: 
Por orde de incrición.
• Nº de prazas: 
25. Reservarase un 7% das prazas para persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33%.
• Metodoloxía:
O curso realizase na modalidade a distancia, con un exame presencial que terá lugar no Espazo xove de Carballo (Casa da Xuventude 
de Carballo) o día 31 de xullo as 12:30  horas.
• Prazo e lugar de inscrición: 
O prazo de inscrición remata as 14.00 horas do día 21 de xuño. As solicitudes realizaranse a través do formulario ou chamando ao Es-
pazo Xove de Carballo (Carballo).

- Formulario de Solicitude: http://xuventude.xunta.es/lecer-e-tempo-libre-carballo.html
- Máis información:
Teléfono: 981.701.410
Correo electrónico: cxcarballo.traballo@xunta.es. Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de 
correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo.
Dirección: R/ Valle Inclán, 24, 15100, Carballo - A Coruña
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Curso teórico de monitor sociocultural a distancia  
 
Luns, 11 Xuño 2012 12:21

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, convoca dentro dos cursos de verán o curso teórico de 
Monitor Sociocultural a distancia.
• Obxectivos: 
Proporcionar aos participantes unha formación teórica básica das funcións de monitor sociocultural.
• Destinatarios:
Mozas e mozos de 18 a 30 anos interesados na temática.
• Contidos: 
- Definición de animación sociocultural. 
- Técnicas experimentais para o estudo de campo. 
- Técnicas de planificación e deseño de programas. 
- Técnicas de organización. 
- Técnicas de avaliación. 
- Dirección de equipos. 
- Técnicas de xestión.

• Criterios de selección:
A prioridade virá determinada pola orde de inscrición.
• Metodoloxía: 
O curso realizarase na modalidade a distancia, con un exame presencial que terá lugar no Centro Coordinador de Información e Docu-
mentación Xuvenil o xoves 6 de setembro de 2012, as 12 h.
• Duración: 
125 horas.
• Datas: 
O curso desenvolverase do 5 de xullo ao 6 de setembro.
• Nº de prazas: 
25. Reservarase un 7% para persoas con unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
• Solicitudes: 
O prazo de presentación de solicitudes rematará as 14 h. o día 28 de xuño de 2012, e realizarase cumplimentando a ficha de inscrición 
que figura a continuación:

-  Máis información:  Centro Coordinador de Información e documentación xuvenil: Teléfono: 881997604/7
- Formulario de Solicitude: http://xuventude.xunta.es/solicitudecursoespazoxovedenoia.html

Últimas prazas dispoñibles para campos de traballo en Galicia  
 
Luns, 11 Xuño 2012 14:54

Aínda quedan prazas libres nos campos de traballo (http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.
html) de Galicia  Babelia II, Galicia para o Mundo e Illas Cíes II.
Animádevos!

Os grupos gañadores de Ariños de Rock and Roll e o futuro da música en Ga-
licia, tema de portada do Xuventude.Novas deste mes  
 

 Mércores, 06 Xuño 2012 08:13

O boletín interactivo da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado tamén publica as bases do 
certame Xuventude Crea para novos valores do arte galego e as condicións para acollerse ás novas 
axudas para sacarse o Carné de Conducir.
Ademáis, Xuventude.Novas apúntase ao voluntariado medioambiental a través de accións en Cece-
bre e Muros e descubre as vantaxes e descontos do Carné Xove para mozos e mozas de entre doce 
e trinta anos.
Podes descargar o Xuventude.Novas: http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/Xuventude_Novas_
maio.pdf 

Últimas prazas dispoñibles para campos de traballo en Galicia  
 

 Martes, 05 Xuño 2012 14:54

Aínda quedan prazas libres nos campos de traballo (http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.
html) de Galicia  Babelia II, Galicia para o Mundo e Celanova.
Animádevos!
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 NOVAS FORMACION            CURSOS DA DXXV

Curso Teórico de Monitor Sociocultural a distancia. Vilagarcía  
 

 Xoves, 07 Xuño 2012 07:01
 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, convoca a través do Espazo Xove de Vilagarcía un 
curso teórico de Monitor Sociocultural a distancia.

• Obxectivos.
Proporcionar aos participantes unha formación teórica  básica das funcións do monitor sociocultu-
ral.
• Destinatarios: 

Mozas e mozos de 18 a 30 anos interesados na temática.
• Contidos.

1. Definición de animación sociocultural
2. Técnicas experimentais para o estudo de campo
3. Técnicas de planificación e deseño de programas
4. Técnicas de organización
5. Técnicas de avaliación
6. Dirección de equipos
7. Técnicas de xestión

• Criterios de selección: 
A prioridade virá determinada pola orde de inscrición.
• Metodoloxía:
O curso realizase na modalidade a distancia, con un exame presencial que terá lugar no Espazo xove de Vilagarcía o día 27 de xullo as 
11:00 horas.
• Duración: 
125 horas.
• Datas: 
O curso desenvolverase do día 25 de xuño ao  27 de xullo.
• Nº de prazas: 
25. Resérvase un 7% para persoas con unha discapacidade igual ou superior o 33%.
• Solicitudes: 
O prazo de presentación de solicitudes rematará  as 14.00 horas do día 22 de xuño., e realizarase cumprimentando a ficha de inscrición 
que figura a continuación:

- Formulario de Solicitude: http://xuventude.xunta.es/solicitudecursoespazoxovedevilagarcia.html

Para máis información: No Espazo Xove de Vilagarcía
R/ Juan Carlos I, 37
36600 Vilagarcía
Pontevedra
 

Teléfono: 986.501.568
Correo electrónico: cxvilagarcia.traballo@xunta.es. Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío 
de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo.

Curso de animación de Lecer e Tempo libre no espazo xove de Carballo  
 

Luns, 11 Xuño 2012 11:35

 A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  a través dos Espazo  Xove Carballo,  convoca un curso 
de Animación de Lecer e Tempo Libre.
• Obxectivo: 
Proporcionarlle  uns coñecementos básicos sobre  a pedagoxía e recursos do lecer e tempo libre as 
mozas e mozos interesados no tema.
• Contidos:
Pedagoxía do lecer e do tempo libre. Desenvolvemento de proxectos de lecer e tempo libre. Recursos 

de lecer e tempo libre.
• Duración: 
80 horas. Do día 24 de xuño ao 31 de xullo.
• Persoal ó que vai dirixido: Mozos e mozas de 18 a 30 anos.
• Criterios de selección: Por orde de incrición.
• Nº de prazas: 25. Reservarase un 7% das prazas para persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33%.
• Metodoloxía: O curso realizase na modalidade a distancia, con un exame presencial que terá lugar no Espazo xove de Carballo (Casa 
da Xuventude de Carballo) o día 31 de xullo as 12:30  horas.
• Prazo e lugar de inscrición: O prazo de inscrición remata as 14.00 horas do día 21 de xuño. As solicitudes realizaranse a través do 
formulario ou chamando ao Espazo Xove de Carballo (Carballo).

- Formulario de Solicitude: http://xuventude.xunta.es/lecer-e-tempo-libre-carballo.html
Máis información:
Teléfono: 981.701.410
Correo electrónico: cxcarballo.traballo@xunta.es. Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de 
correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo.

R/ Valle Inclán, 24
15100 Carballo - A Coruña
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Curso teórico de monitor sociocultural a distancia  
 
Luns, 11 Xuño 2012 12:21

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, convoca dentro dos cursos de verán o curso teórico de Monitor Sociocultural a distan-
cia.
• Obxetivos: 
Proporcionar aos participantes unha formación teórica básica das funcións de monitor sociocultural.
• Destinatarios: 
Mozas e mozos de 18 a 30 anos interesados na temática.
• Contidos: 
Definición de animación sociocultural. Técnicas experimentais para o estudo de campo. Técnicas de planificación e deseño de progra-
mas. Técnicas de organización. Técnicas de avaliación. Dirección de equipos. Técnicas de xestión.
• Criterios de selección: 
A prioridade virá determinada pola orde de inscrición.
• Metodoloxía:
O curso realizarase na modalidade a distancia, con un exame presencial que terá lugar no Centro Coordinador de Información e Docu-
mentación Xuvenil o xoves 6 de setembro de 2012, as 12 h.
• Duración: 125 horas.
• Datas: O curso desenvolverase do 5 de xullo ao 6 de setembro.
• Nº de prazas: 25. Reservarase un 7% para persoas con unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
• Solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes rematará as 14 h. o día 28 de xuño de 2012, e realizarase cumplimentando a ficha 
de inscrición que figura a continuación: http://xuventude.xunta.es/solicitudecursoespazoxovedenoia.html (Formulario de Solicitude)

- Máis información:
 Centro Coordinador de Información e documentación xuvenil: Teléfono: 881997604/7

NOVAS FORMACION            OUTROS CURSOS

Agile Entrepreneurship: Enfoques ágiles para emprendedores y desarrollo de 
negocio, 19 e 20 de Xuño  
 
Xoves, 07 Xuño 2012 12:38

Es un hecho contrastable que las metodologías clásicas de gestión no dan respuesta a los desafíos a los que se enfrentan los emprende-
dores, sobre todo cuando se trata de iniciativas de carácter innovador o tecnológico, cuyo desarrollo lleva aparejado numerosos riesgos  

y elevadas dosis de incertidumbre.
Por el contrario, la metodología propuesta para este curso, que el autor denomina ‘Agile Entrepreneur-
ship’, ofrece soluciones simples y de gran utilidad para el manejo de la complejidad e incertidumbre 
asociadas a la creación de una nueva empresa o iniciativa de negocio. 
Este enfoque pone a disposición de los emprendedores, técnicas sencillas, muy potentes, que les per-
miten aprender mejor y más rápido y llevar adelante sus iniciativas con más garantías de éxito. 

En vez de pretender predecir lo que va a ocurrir en un plazo de tres años, dedicando horas de un tiempo siempre escaso al desarrollo de 
un plan de negocio que pocos leerán, se anima a los emprendedores a “pensar como científicos”, a identificar los supuestos en los que 
se basa su idea de negocio y a traducirlos en hipótesis verificables, a experimentar y a centrarse en la exploración y en el descubrimiento 
de un modelo de negocio que realmente funcione.

• Objetivos
La aplicación de los conceptos, procesos e instrumentos propios del Agile Entrepreneurship ayudará a los emprendedores actuales o fu-
turos a aumentar las probabilidades de éxito de sus iniciativas o, en el peor de los casos, a minimizar el riesgo y las pérdidas asociadas. 
Y más importante aún, el paso por el curso llevará a los asistentes a cambiar la forma de entender y de hacer la creación de empresas 
[y la innovación] para siempre.

• Dirigido a
- Emprendedores.
- Personal de empresas de base tecnológica, innovadoras o con potencial para el desarrollo de nuevas iniciativas de negocio.
- Investigadores.
- Profesionales que desarrollen su actividad en el ámbito del emprendimiento y la creación de empresas Cualquier otra persona intere-
sada en la materia.

• Matrícula
395 euros. Socios FEUGA 10% de descuento.
Más información sobre los descuentos en nuestra web y en el folleto del curso.
El precio incluye la documentación, cafés y certificado. 
Durante la realización del curso, los asistentes podrán acceder gratuitamente al aparcamiento de FEUGA (entrada por Rúa Lope Gómez 
de Marzoa).

• Información e inscripciones
Fecha límite de inscripción: 12 de junio
Para incribirse y obtener más información www.feuga.es ó consultar folleto: http://www.feuga.es/files/FEUGA2/2012-5/11-13-56-36.
formacion.F_AGILE_ENTREPRENEURSHIP.pdf
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NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Curso intensivo de Monitores de Tempo Libre  
 

Venres, 08 Xuño 2012 09:43

A Escola de Tempo Libre Bulideira organiza un curso intensivo de monitores de tempo libre durante 20 días 
de formación e convivencia entre o alumnado e os docentes.
A actividade desenvolveranse no Albergue Xuvenil de Mouriscade, de Lalín.
- Data límite de inscrición: 7 de xullo
- Data de realización: 14 de xullo ao 2 de agosto
- Prezo: 360 euros (inclúe materia e documentación + orientación e asesoramento + aloxamento no alber-
gue en réxime de pensión completa + seguros)

- Para máis información:
Teléfono: 669 432 111
Email: etlbulideira@gmail.com

 

Curso intensivo de Monitores de Tempo Libre  
 Venres, 08 Xuño 2012 10:27
 
A Escola de Tempo libre de Don Bosco organiza un curso de monitor de tempo libre que se desenvolverá no 
Centro Xuvenil de Abeiro en A Coruña.
- Data límite de inscrición: 20 de xuño
- Data de realización do curso: do 2 ata o 27 de xullo
- Prezo: 250 euros

- Para máis información:
Teléfono: 693 846 023
Email: cxabeiro@cxabeiro.org
http://cxabeiro.org/

Curso de Monitor de Tempo Libre  
 

 Venres, 08 Xuño 2012 13:27
 
A Escola Galega de Tempo Libre vai impartir un curso de monitores de actividades de tempo libre 
na Coruña do 16/07/2012 ao 31/08/2012.
Enderezo de realización do curso: R/Oleoducto nº 5, entrechán
Teléfono: 607 935 924 / 881 912 735

Cursos de Monitor de Tempo Libre  
 

 Venres, 08 Xuño 2012 16:19

A Escola de Tempo Libre Actex vai impartir dous cursos de monitores de actividades de tempo libre 
en Vigo (do 4 de Xullo ó 31 de Xullo de 2012) e en Ponteareas (do 2 de Xullo ó 30 de Xullo de 2012).

Máis información: www.actex.es
Telf: 886 125 998-685867912 / Fax: 886 126 623

BOLSAS E AXUDAS FORMACION PRACTICA

Bolsas EIBURS do Banco Europeo de Investimentos  
 

 Luns, 11 Xuño 2012 10:07

O Instituto Banco Europeo de Investimentos convoca (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=OJ:C:2012:162:0012:0014:ES:PDF) tres programas diferentes de axuda á investiga-
ción nas universidades:
- EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), o programa de mecenado en favor da 
investigación universitaria,

- STAREBEI (STAges de REcherche BEI), o programa de bolsas de prácticas para mozos investigadores dedicados a proxectos conxun-
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tos BEI-Universidades.
- Redes Universitarias BEI, un mecanismo de cooperación para as redes universitarias que, polas súas características, presenten espe-
cial afinidade cos obxectivos do Grupo BEI.

EIBURS facilita subvencións a centros universitarios de investigación dedicados a especialidades e temas de interese fundamental 
para o Banco. Estas bolsas do BEI, de ata 100.000 € anuais durante un período de tres anos, concédense, a través dun procedemento 
competitivo, a departamentos universitarios ou centros de investigación interesados vinculados a universidades dos Estados membros 
da UE e dos Estados adherentes ou en vías de adhesión que posúan unha especialización recoñecida nas áreas seleccionadas polo BEI, 
co obxecto de permitirlles ampliar as súas actividades nas devanditas áreas. A proposta seleccionada deberá presentar unha serie de 
resultados (investigación, organización de cursos ou seminarios, creación de redes, divulgación dos resultados, etc.) que se acordarán 
de forma contractual co Banco.

As propostas deberán presentarse en inglés ou en francés ata o 14 de setembro de 2012.
Máis información no DOUE do 8 de xuño de 2012 : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:162:0012:0014
:ES:PDF

BOLSAS E AXUDAS OUTRAS

Axudas a empresas de turismo activo, actividades de lecer e tempo libre  
 

 Mércores, 06 Xuño 2012 07:07

A Secretaría Xeral para o Turismo convoca (http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120606/Anun-
cioC3C1-310512-0003_gl.pdf) subvencións destinadas a incentivar o turismo activo e as actividades de 
lecer e tempo libre.

• Requisitos: poderán ser beneficiarias das subvencións as empresas (pemes) autónomas ou as constituí-
das baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de xullo de 2012.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR983K
Máis información no DOG do 6 de xuño de 2012.

Programas integrados para o emprego dirixido á mocidade  
 
Venres, 08 Xuño 2012 09:19

A Consellería de Traballo e Benestar convoca (http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120608/
AnuncioCA05-060612-0010_gl.pdf) subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas 
integrados para o emprego durante os anos 2012 e 2013, dirixido entre outro colectivos a menores 
de 30 anos.
Estes programas de emprego están dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das 
persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de plans integrais 
que combinen accións de diversa natureza, tales como información, orientación e asesoramento, 

formación, práctica laboral, prospección de empresas e intermediación laboral, e mobilidade xeográfica.
- Tipos de programas:
A) Programas integrados para persoas desempregadas, preferentemente perceptoras de prestacións ou subsidios por desemprego e per-
tencentes aos seguintes colectivos prioritarios:

a) Persoas con discapacidade.
b) Persoas desempregadas en risco de exclusión social.
c) Mulleres (especialmente as que acrediten a condición de vítimas de violencia).
d) Menores de 30 anos.
e) Persoas desempregadas de longa duración (especialmente os maiores de 45 anos).
f) Persoas inmigrantes.
g) Persoas desempregadas como consecuencia dunha crise empresarial.

B) Programas integrados para persoas desempregadas admitidas ao programa da renda activa de inserción e que subscribisen o compro-
miso de actividade ou perceptoras da renda de integración social de Galicia.
 - Entidades beneficiarias:

a) As deputacións provinciais.
b) Os concellos que, por si sos ou asociados, teñan unha media de paro rexistrado no ano 2011 superior a 500 persoas.
c) As mancomunidades, consorcios ou calquera outra forma de agrupación que comprenda, cando menos, tres concellos limítrofes 
galegos.
d) As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro que acrediten experiencia na realización de accións dirixidas 
ao acompañamento ás persoas en situación de desemprego en procesos de inserción laboral por conta allea ou propia.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de xullo de 2012
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR332A
Máis información no DOG do 8 de xuño de 2012 e en http://traballo.xunta.es
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PREMIOS E CONCURSOS

IX Concurso de Fotografía de Viaxes  
 

 Martes, 05 Xuño 2012 08:47

O Centro Municipal do Información Xuvenil do Concello da Coruña, convoca o IX edición do concurso de 
fotografía de viaxes “ Viaxarte 2012”.
Poden participar  as mozas/os do conxunto do Estado incluíndo as/os estranxeiros/as, que teñan idades 
comprendidas entre os 15 e os 30 anos.

Todas as fotografías presentadas deberán estar relacionadas co tema das experiencias viaxeiras. 
O prazo para a presentación: do 1 de xullo ao 3 de setembro
As fotografías deberán presentarse, persoalmente ou por correo, no: Centro Municipal de Información Xu-
venil (CMIX) - Fórum Metropolitano, r/Río Monelos, 1, 15006 A Coruña.

O concurso terá as seguintes categorías:  
-  premio á mellor fotografía 
-  premio á mellor serie fotográfica

O premio consistirá, para ambas as dúas categorías, nunha viaxe á unha capital europea.

Para máis información, consulte as bases no seguinte enlace:
http://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=Nex/Page/Nex-Generica&cid=1244638255191&itemID=1244638255116&itemTyp
e=Contenido

Imaxes con Fondo  
 

 Martes, 05 Xuño 2012 09:58

 O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade organiza o concurso “Imaxes con Fondo”.
Para participar existen dúas categorías:
- A categoría xuvenil (fai referencia a solidariedade) vai dos 13 a os 17 anos, ambos inclusive. As/os con-
cursantes deberán achegar fotografías nas que se amose a solidariedade na nosa sociedade, entendido 
como un dos valores fundamentais e universais nos que deberían basearse as relacións entre os pobos e as 
persoas.
- A categoría adultos/as (fai referencia á globalización) vai dos 18 anos en adiante: As/os concursantes 

deberán achegar imaxes que amosen como algunhas prácticas na nosa sociedade (tanto de persoas particulares coma de empresas e 
gobernos) repercuten negativamente nas poboacións dos países do sur de forma directa ou de forma indirecta, de cara a denunciar as 
iniquidades entre o norte e o sur que obstaculizan o desenvolvemento humano.

• Premios:
Haberá só un premio por categoría:
- Para a categoría xuvenil: Cámara fotográfica Canon EOS 1100 + Obxectivo EF-S 18-55 mm (ou similar) e un lote de produtos de co-
mercio xusto, valorado todo en 450€.
- Para a categoría adultas/os: Viaxe (inclúe billetes de avión e aloxamento) a un dos proxectos do Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade en Cabo Verde, co obxectivo e compromiso de realizar un traballo fotográfico para o arquivo do Fondo Galego a modo de 
acción voluntaria. A viaxe ao terreo será realizada no 2013 e terá entre 15 días e un mes de duración. Cada participante poderá presen-
tar ata un máximo de 3 fotografías individuais, ou ben ata tres series compostas de tres fotografías cada unha. 

Para participar no concurso fotográfico “Imaxes con Fondo” poderán presentarse ata tres fotografías que deberán ser realizadas en 
formato JPG, cunha resolución mínima de 300ppp e deberá ocupar 5MB como máximo. Pero, o máis importante é a breve descrición de 
cada obra (tweet), de 140 caracteres e en galego, na que se explique a relación da fotografía ou serie co tema proposto, facendo unha 
reflexión sobre o significado da imaxe.
Prazo: ata o 15 de outubro de 2012 poderán entregarse as obras no seguinte enderezo electrónico: imaxesconfondo@yahoo.es
Máis información en: http://www.fondogalego.org/web/

Premio Europeo Paisaxe Sonoro 2012  
 
Mércores, 06 Xuño 2012 07:06

Ocórreseche un produto, unha campaña, unha innovación ou unha solución creativa para reducir os niveis de ruído na nosa vida cotidiá 
e sobre como crear un entorno sonoro saudable no noso ámbito de vida? Se é así, participa no Premio Europeo Paisaxe Sonoro 2012.
A data límite para presentarse é o 7 de setembro de 2012 ás 17.00 horas (CET).

Todos os detalles están dispoñibles en: http://www.eea.europa.eu/highlights/themes/noise/the-http://www.eea.europa.eu/highlights/
themes/noise/the-european-soundscape-award-soundscape-award
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PREMIOS E CONCURSOS         EXPOSICIÓNS CERTAMES E CONCURSOS

Novos Valores de Artes Plásticas da Deputación de Pontevedra  
 

 Luns, 11 Xuño 2012 08:31

A Deputación de Pontevedra convoca o certame Novos Valores de Artes Plásticas

• Requisitos:
Poderán participar nestes premios, sen límite de idade, todos os artistas (pintores, escultores, debuxan-

tes, deseñadores, grava- dores, fotógrafos, ceramistas, videocreadores, etc.) naturais ou residentes na provincia de Pontevedra.

As obras presentadas deberán ser orixinais, non admitíndose as que xa fosen expostas noutras mostras, individuais ou colectivas, ou 
figurasen noutros concursos. Só se aceptará unha obra por artista. O seu peso non será superior a 50 Kg e a súa máxima dimensión 
non superará os 1,50 m. No apartado de audiovisuais, admitiranse obras unicamente en soporte CD ou DVD, non podendo exceder a 
duración da proxección de cinco minutos.

O prazo de recollida das obras será desde o día 20 ata o 28 de xuño.
As obras presentadas aos presentes premios serán obxecto dunha primeira selección, coa que se conformará a exposición.
Todas as obras seleccionadas serán exhibidas na páxina web do Museo Provincial de Pontevedra: http://www.museo.depo.es/ como 
complemento da exposición.

• Premios:
1º premio: 4.000 €.
2º premio: 3.000 €.
3º premio: 2.000 €.

Máis información no BOP de Pontevedra do 11 de xuño de 2012.

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Prazas na Universidade de Valencia  
 
Martes, 05 Xuño 2012 08:01

A Universidade de Valencia convoca un concurso oposición para cubrir 2 prazas da Escala Técnica Básica de Arquitectura.
Requisitos: título de Bacharel Superior, Formación Profesional de 2. º grao, ter superada a proba de acceso á Universidade para maiores 
de 25 anos ou titulación equivalente.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de xuño de 2012.
Máis información no BOE do 5 de xuño de 2012 e en www.uv.es/pas

Administrativo/a para o Concello do Rosal  
 
Martes, 05 Xuño 2012 08:14

O Concello do Rosal convoca un concurso de méritos para cubrir de forma temporal unha praza de administrativo/a.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de xuño de 2012.
Máis información no BOP de Pontevedra do 5 de xuño de 2012 e na Omix do Rosal, teléfono 986 625 000

Bolsa de traballo para auxiliares administrativos/as do Concello do Barco de 
Valdeorras  
 
Xoves, 07 Xuño 2012 07:56

O Concello do Barco de Valdeorras publica as bases de formación dunha bolsa de traballo, para cubrir postos de auxiliar administrativo/a, 
escala administración xeral, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C2, con carácter de funcionario/a interino/a.

• Requisitos: 
- Estar en posesión do título de Graduado Escolar, graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, FPI ou equivalente.

O prazo para presentar a inscrición estará aberto ata o 13 de xuño de 2012.
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Máis información no BOP de Ourense do 7 de xuño de 2012, en www.concellodobarco.org e na OMIX do Barco, teléfono 988  326 072.

3 patróns-socorristas para a vixilancia das praias do concello de Marín  
 
Xoves, 07 Xuño 2012 10:51

O Concello de Marín convoca procedemento selectivo para a contratación en réxime laboral temporal a xornada completa por obra ou 
servizo determinado de 3 patróns- socorristas para a vixilancia das praias do concello na tempada de verán 2012.

• Requisitos:
- Estar en posesión da Titulación de Socorrista Acuático en espazos acuáticos naturáis expedido pola Federación Galega de Salva-
mento e Socorrismo, pola Academia de Seguridade Galega, cruz Vermella, Idissa ou calquera outra titulación oficial expedida por 
unha administración pública competente.
- Estar en posesión do Título de Patrón de Navegación Básica.
- Ter solicitado a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

O prazo para presentar a inscrición estará aberto ata o 18 de xuño de 2012.
Máis información no BOP de Pontevedra do 6 de xuño de 2012 e na OMIX de Marín, teléfono 986 880 300

Socorrista acuático no Concello de Trasmirás  
 
Luns, 11 Xuño 2012 07:23

O Concello de Trasmirás fai unha convocatoria para a selección e contratación dun socorrista acuático para as piscinas municipais na 
tempada estival de 2012.

• Requisitos:
- Estar en posesión do título de socorrista acuático, expedido pola Cruz Vermella, Xunta de Galicia ou outro organismo da Administra-
ción pública.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de xuño de 2012.
Máis información no BOP de Ourense do 9 de xuño de 2012.

Convócase praza temporal para enxeñeiro de informática  
 
Luns, 11 Xuño 2012 07:51

A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (2 meses e 4 días), a tempo parcial, para un enxeñeiro en informática o cal cola-
borará nas tarefas propias dun proxecto de investigación.

Data límite para a presentación de solicitudes: 22 de xuño.
Máis información: www.udc.es

Convócase praza temporal para Arquitecto  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:00

A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (2 meses e 10 días), a tempo parcial, para un arquitecto o cal colaborará nas tare-
fas propias dun proxecto de investigación.

Data límite para a presentación de solicitudes: 18 de xuño.
Máis información: www.udc.es

Convocadas prazas do Grupo C,Subgrupo C1.  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:45

A Universidade de Valencia, convoca 4 prazas do grupo C, subgrupo c1, polo sistema de concurso-oposición.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE. 
Máis información BOE do 6 de xuño de 2012.

Convocadas prazas de monitor de natación.  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:47

O Concello de Torrevieja (Alicante), convoca 3 prazas de monitor de natación, polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presen-
tación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 11 de xuño de 2012.
 

Convocadas prazas temporais de técnico medio, superior e oficial.  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:48

O Ministerio de Economía e Competitividade, convoca 9 prazas de técnico medio, superior e oficial no Centro de Investigacións Ener-
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xéticas, Medioambientais e Tecnolóxicas . 

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 15 de xuño de 2012.
Máis información Centro de Información Administrativa do 8 de xuño de 2012. www.060.es

Convocada bolsa de emprego de técnico de laboratorio (electricidad e electró-
nica).  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:49

A Universidade de Valladolid, convoca bolsa de emprego de técnico especialista de laboratorio. 
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 16 de xuño de 2012. 
Máis información BOJCyL do 8 de xuño de 2012.

Convocada bolsa de emprego de técnico de laboratorio (electricidad e electró-
nica).  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:50

A Universidade de Valladolid, convoca bolsa de emprego de técnico especialista de laboratorio. 

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 16 de xuño de 2012. 
Máis información BOJCyL do 8 de xuño de 2012.

Convocadas prazas temporais de técnico superior, axudante e doutor do 
CSIC.  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:51

O Ministerio de Economía e Competitividade, convoca 6 prazas de técnico superior, 1 de axudante de actividades e 1 de doutor do CSIC. 
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 14 de xuño de 2012. 
Máis información:  www.060.es

Convocada 1 praza temporal para enxeñeiro informático.  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:52

A Universidade da Coruña, conovoca 1 praza temporal (2 meses) como colaborador nas tarefas do proxecto. 
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 22 de xuño de 2012. 
Máis información www.udc.es

Convocada 1 praza temporal para arquitecto.  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:53

A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (2 meses e 10 días), como colaborador en tarefas de proxecto. 
Máis información www.udc.es. 
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 18 de xuño de 2012.

Convocada 1 praza temporal para Bachiller Superior.  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:54

A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (3 meses) de bachiller superior, como colaborador en tarefas de proxecto da Es-
cola de enxeñeiros de camiños, canais e portos.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 16 de xuño de 2012. 
Máis información: www.udc.es.

Convocada 1 praza temporal para licenciados en Filoloxía Galega  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:55

A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (3 meses) como colaborador nas tarefas do proxecto de investigación. 

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 16 de xuño de 2012.
Máis información: www.udc.es.
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Convocadas 3 prazas temporais de enxeñeiros informáticos.  
 
Luns, 11 Xuño 2012 08:56

A UDC, convoca 3 prazas temporais como colaborador en tarefas de proxecto. 
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 12 de xuño de 2012. 
Máis información: www.udc.es.

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Ofertas de emprego en Europa  
 
Mércores, 06 Xuño 2012 14:01

A rede Eures-España a través do SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) recolle as seguintes ofertas de emprego en Europa:

Alemaña

- Embedded Software Engineer (m/w)
data publicación 4 xuño 2012
data límite 1 agosto

- Prüfplatz-/Prozessingenieur (m/w)
data publicación 4 xuño 2012
data límite 1 agosto

- Systems Engineer Pumps (m/w)
data publicación 4 xuño 2012
data límite 1 agosto

- CNC Mill Programmer, Setter and Operator
data publicación 4 xuño 2012
data límite sen determinar

- Stamping machine Operator
data publicación 4 xuño 2012
data límite sen determinar

- Software Developer / Programmer
data publicación 23 maio 2012
data límite sen determinar

- Ofertas para diversos oficios:
Montador mobles cociña, condutor, tejador pavimentador, carpinteiro, solador, florista, construtor de estadas, mecánico de camión, 
pintor,guarnicionero, revocador.

Data publicación de 27 abril 2012, data límite 27 de xullo 2012:

- Entrega ajustador / Mobles / Cociñas
- Choferes Profesionais ou no emprego, suxeito á seguridade social
- Choferes Profesionais / Fs en CE
- Condutores Profesionais
- Teitos / en - a tecnoloxía de teito, as paredes e o illamento Traballo - Teitos / en (teitos / de - a tecnoloxía de teito, parede e illa-
mento)
- Carpinteiros ou instaladores de teitos ou no de / (techador / teito a parede tecnoloxía de illamento)
- Especialista - mobles, cociña e servizos de almacenamento
- Especialista Tiler(Azulexos, placas e mosaicos / in)
- Mestre florista
- Mecánico de camións
- Pintor
- Tapicería de coche
- Carpinteiro / a (como alternativa: carpinteiro /, técnico / Tecnoloxía da Madeira no)/no)
- Carpinteiro / a (carpinteiro / a)
- Yeseros (albanel )

- Site manager m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Electrotechnical designer m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Mechanics designer m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012
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- Project manager m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

 - Robot programmer m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Software-/SPS programmer m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Graduate Engineer/Electrical Engineer (m/f)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Rexional Sales Manager Südeuropa (m/w)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Desarrolladores de software (m / f) - Alemaña ou Suíza
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- C Software-Developer (m/f)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Software Developer Xava (m/f)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Softwareentwickler/in
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Software Engineer Automation and Cluster Tool Controllers 
(CTC) (f/m)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Software Engineer Robot/Handler Integration (f/m)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- MOCVD Prozessingenieur (w/m)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Perruqueiro/a data
publicación 19 abril 2012
data límite 19 de xullo 2012

- Project engineer / Mechanical Engineer (m / f)
data publicación 19 abril 2012
data límite 19 de xullo 2012

- Machine Setter / Shift Manager (m / f)
data publicación 19 abril 2012
data límite 19 de xullo 2012

- Measurement technician (m / f)
data publicación 19 abril 2012
data límite 19 de xullo 2012

- Postos en Enfermería
data publicación 13 abril 2012
data límite sen determinar

- Postos en Medicamento
data publicación 13 abril 2012
data límite sen determinar

- Software Developer in the area of iOS and Android embedded 
systems
data publicación 23 marzo 2012
data límite 23 xuño 2012

- Software Engineer in the area of process control systems for 
laboratory equipment
data publicación 23 marzo 2012

data límite 23 xuño 2012

- Systems Developer in the area of electronics and controller 
platforms
data publicación 23 marzo 2012
data límite 23 xuño 2012

- Servicemitarbeiter/in
data publicación 20 marzo 2012
data límite 20 xuño 2012

- Jungkoch
data publicación 20 marzo 2012
data límite 20 xuño 2012

- Service Site Operation Manager
data publicación 20 marzo 2012
data límite 20 xuño 2012

- CATIA V5 design engineers
data publicación 20 marzo 2012
data límite 20 xuño 2012

- Axudantes para venda de produtos agrícolas
data publicación 20 marzo 2012
data límite 20 xuño 2012

- Programmers (ROBOT, SPS)
data publicación 8 marzo 2012
data límite sen determinar

- Site Supervisor Europe/Asia (m/f) (electrical/mechanical en-
gineer - automotive)
data publicación 6 marzo 2012
data límite 6 xuño 2012

- Techniker/in - Elektrotechnik (Automatisierungstechnik)
Data de publicación 13 decembro 2011

- Elektromaschinenbauer

Data de publicación 28 novembro 2011

- Software Developer
Data de publicación 14 novembro 2011

- Kraftfahrzeugmechatroniker
Data de publicación 14 novembro 2011

- Technical Service Engineer
Data de publicación 5 outubro 2011

- Technical Support Engineer
Data de publicación 5 outubro 2011

- 10 postos Enxeñeiro Informático
Data de publicación agosto 2011

- Control Systems Engineer
Data de publicación xullo 2011

- System Engineer Mechatronics
Data de publicación xullo 2011

Austria

- Design Engineer, Mechanical Systems (m/f)
data publicación 7 maio 2012
data límite sen determinar

- Hardware Developer (m/f)
data publicación 13 abril 2012
data límite sen determinar

- Software Engineer, Software Developer (m/f)
data publicación 13 abril 2012
data límite sen determinar

- Mechanical design engineer
data publicación 8 marzo 2012
data límite sen determinar
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Bélxica

- Rotating Equipment Engineer
data publicación 29 febreiro 2012
data límite sen determinar

- Mechanical Engineer
data publicación 29 febreiro 2012
data límite sen determinar

- Civil Engineer
data publicación 29 febreiro 2012
data límite sen determinar

- Dalleur Maçon
data publicación 9 febreiro 2012
data límite sen determinar
 
  

España

- Senior Software Developers (10) - Alacante
Data de publicación actualizada 20 marzo 2012

- Team Leaders (5) - Alacante
Data de publicación actualizada 20 marzo 2012

- 3 Postos Administración e Dirección Empresas
Data de publicación actualizada 7 febreiro 2012

Finlandia

- Automotive engineering
Data de publicación 03 novembro 2011
  

Francia

- Technicien / Technicienne d’equipements de piscine
data publicación 24 abril 2012
data límite sen determinar

- Operador de máquina de fabricación de caucho
data publicación 20 marzo 2012
data límite sen determinar

Holanda

- Site manager m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Electrotechnical designer m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Mechanics designer m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Project manager m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Robot programmer m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Software-/SPS programmer m/f
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Graduate Engineer/Electrical Engineer (m/f)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Rexional Sales Manager Südeuropa (m/w)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Desarrolladores de software (m / f) - Alemaña ou Suíza
data publicación 27 abril 2012

data límite 27 de xullo 2012

- C Software-Developer (m/f)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Software Developer Xava (m/f)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Softwareentwickler/in
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Software Engineer Automation and Cluster Tool Controllers 
(CTC) (f/m)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Software Engineer Robot/Handler Integration (f/m)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- MOCVD Prozessingenieur (w/m)
data publicación 27 abril 2012
data límite 27 de xullo 2012

- Perruqueiro/a data
publicación 19 abril 2012
data límite 19 de xullo 2012

- Project engineer / Mechanical Engineer (m / f)
data publicación 19 abril 2012
data límite 19 de xullo 2012

- Machine Setter / Shift Manager (m / f)
data publicación 19 abril 2012
data límite 19 de xullo 2012

- Measurement technician (m / f)
data publicación 19 abril 2012

data límite 19 de xullo 2012

- Postos en Enfermería
data publicación 13 abril 2012
data límite sen determinar

- Postos en Medicamento
data publicación 13 abril 2012
data límite sen determinar

- Software Developer in the area of iOS and Android embedded 
systems
data publicación 23 marzo 2012
data límite 23 xuño 2012

- Software Engineer in the area of process control systems for 
laboratory equipment
data publicación 23 marzo 2012
data límite 23 xuño 2012

- Systems Developer in the area of electronics and ?controller 
platforms
data publicación 23 marzo 2012
data límite 23 xuño 2012

- Servicemitarbeiter/in
data publicación 20 marzo 2012
data límite 20 xuño 2012

- Jungkoch
data publicación 20 marzo 2012
data límite 20 xuño 2012

- Service Site Operation Manager
data publicación 20 marzo 2012
data límite 20 xuño 2012

- CATIA V5 design engineers
data publicación 20 marzo 2012
data límite 20 xuño 2012
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- Axudantes para venda de produtos agrícolas
data publicación 20 marzo 2012
data límite 20 xuño 2012

- Programmers (ROBOT, SPS)
data publicación 8 marzo 2012
data límite sen determinar

- Site Supervisor Europe/Asia (m/f) (electrical/mechanical engi-
neer - automotive)
data publicación 6 marzo 2012
data límite 6 xuño 2012

- Techniker/in - Elektrotechnik (Automatisierungstechnik)
Data de publicación 13 decembro 2011

- Elektromaschinenbauer
Data de publicación 28 novembro 2011

- Software Developer
Data de publicación 14 novembro 2011

- Kraftfahrzeugmechatroniker
Data de publicación 14 novembro 2011

- Technical Service Engineer
Data de publicación 5 outubro 2011

- Technical Support Engineer
Data de publicación 5 outubro 2011

- 10 postos Enxeñeiro Informático
Data de publicación agosto 2011

- Control Systems Engineer
Data de publicación xullo 2011

- System Engineer Mechatronics
Data de publicación xullo 2011

Noruega

- 2 dependentes, 1 chef, 1 axudante de chef, 1 guía (inglés para 
todos os postos)
data publicación 29 maio 2012
data límite sen determinar

- Zapatero/cosedor, con inglés ou italiano
data publicación 16 maio 2012
data límite 30 xuño 2012

- Soldadores con experiencia en estaleiros ou plataformas (In-
glés)
data publicación 16 maio 2012
data límite 30 xuño 2012

- Software Developer. Desenvolvemento de Software (Inglés)
data publicación 4 maio 2012
data límite 1 xuño 2012

- Operadores de maquinaria con CNC
data publicación 4 maio 2012
data límite 30 maio 2012

- Xardineiro-paisajista
data publicación 17 abril 2012
data límite 30 maio 2012

- Instaladores de equipos electrónicos
Data de publicación 30 novembro 2011

Polonia

- 5 postos: Senior Xava Developer
data publicación 4 xuño 2012
data límite 23 xuño 2012

- 5 postos: Senior Net Developer
data publicación 4 xuño 2012
data límite 23 xuño 2012

Reino Unido

- Enfermeiros - HCL Nursing
data publicación 02 marzo2012
data límite sen determinar

- Enfermeiras- RU (10)
data publicación 15 febreiro 2012
data límite sen determinar

Suecia

- 5 postos: Engineering consultant telecommunications
data publicación 4 xuño 2012
data límite 30 xuño 2012

- 5 postos: Project and construction manager, processing and installation
data publicación 4 xuño 2012
data límite 30 xuño 2012

- 5 postos: Mechanical Engineers
data publicación 4 xuño 2012
data límite 30 xuño 2012.
 

Suíza

- Enfermeira anestesista
Data de publicación 21 decembro 2011

- Enfermeira instrumentista
Data de publicación 21 decembro 2011

- Enfermeiras EMS
Data de publicación 21 decembro 2011

- Enfermeiras SG
Data de publicación 21 decembro 2011
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Ofertas do Servizo de Emprego Privado do 11/06/2011  
 
Luns, 11 Xuño 2012 06:57

Profesores técnicos de formación profesional, en xeral
- Localidade: Vigo (Pontevedra)
nº oferta: 12/2012/3582
- Requisitos
docente de informática para impartir solidworks nivel formativo mínimo de fp.

Empregados/as administrativos, en xeral
- Localidade: Barbadas (Ourense)
nº oferta: 12/2012/3597
- Requisitos
necesítanse empregados/as administrativos.

Camareiros/as, en xeral
- Localidade: Ourense
nº oferta: 12/2012/3672
- Requisitos
necesítanse camareiros/as para traballar en restaurante durante a tempada de verán. necesaria experiencia.

Cociñeiros/as, en xeral
- Localidade: Ourense
nº oferta: 12/2012/3673
- Requisitos
necesítanse cociñeiros/as con experiencia para restaurante.

Profesores técnicos de formación profesional (industrias alimentarias)
- Localidade: Ourense
nº oferta: 12/2012/3675
- Requisitos
para impartir curso a profesionais da xeriatría sobre alimentación e hixiene alimentaria a maiores. necesaria experiencia.
 

Asistentes domiciliarios
- Localidade: Vilanova de Arousa (Pontevedra)
nº oferta: 12/2012/3690
- Requisitos
necesítanse asistentes domiciliarios. preferentemente co título de coidados auxiliares de enfermería ou certificado profesional de coi-
dador.

Técnicos/as de información turística
- Localidade: Camariñas (A Coruña)
nº oferta: 12/2012/3693
- Requisitos
necesítanse técnicos/as de información turística. diplomatura en turismo. nivel alto de inglés.

Empregados/as administrativos, en xeral
- Localidade: camariñas (A Coruña)
nº oferta: 12/2012/3696
- Requisitos
necesítanse empregados/as administrativos . nivel formativo de ciclo medio e experiencia.

Tecnicos/as en seguridade e saúde no traballo, en xeral
- Localidade: santiago de compostela (A Coruña)
nº oferta: 12/2012/3758
- Requisitos
necesítanse técnicos/as en seguridade e saúde no traballo. licenciados/as en psicoloxía, dereito, física ou  química. nivel alto de inglés 
e galego. dous anos de experiencia.
Mais Información: 902 125 000

Director de marketing  
 
Luns, 11 Xuño 2012 07:30

Cortizo selecciona un director de marketing.
Se require:
-experiencia de 3 anos en Dirección Comercial ou marketing.
-experiencia en elaboración e xestión de plans de publicidade, comunicación e entorno web; desenvolvemento de catálogos e marketing 
directo.
-dominio de inglés. Se valorará outro idioma.
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-capacidade de organización e dirección de equipos.

Proxecto empresarial consolidado e en plena expansión internacional.
Remuneración económica negociable. Non se descartarán candidatos por razones económicas.
Interesados remitir CV incluindo fotografía a:
Ref: DIR.MARKETING
Aluminios Cortizo SA.
Extramundi s/n, 15901 Padrón, A Coruña.
controller@cortizo.com
tef.- 902 31 31 50
fax: 981 80 44 54
La Voz de Galicia do domingo 10 de xuño de 2012.

Mecánicos montadores, electricistas industriais  
 
Luns, 11 Xuño 2012 07:31

Empresa de montaxes industriais necesita urxente mecánicos montadores, electricistas industriais para realizar traballos en fábricas de 
automóviles en Comunidade Europea imprescindible coñecementos básicos do idioma: inglés ou alemán.
Interesados enviar CV: metalinterservicegroup@gmail.com
Móvil: 696 10 94 08
La Voz de Galicia do domingo 10 de xuño de 2012.

Encargado de almacén. Persoal de mantenemento  
 
Luns, 11 Xuño 2012 07:32

Empresa do sector industrial necesita encargado de almacén. Persoal de mantenemento.
- Se require:

-experiencia mínima de dous anos.
-carné de conducción.

Interesados enviar CV con fotografía recente a:
Fernando Arenas Quintela, 4 1º 15003 A Coruña.
La Voz de Galicia do domingo 10 de xuño de 2012.

Consultor SAP Controlling (CO)  
 
Luns, 11 Xuño 2012 07:33

Para impartir formación desde casa.
Horarios nocturno e sábados.
Boas condicións económicas.
Interesados enviar CV a: escola@pcarrier.com
La Voz de Galicia do domingo 10 de xuño de 2012.

Mandrinador-Fresador  
 
Luns, 11 Xuño 2012 07:34

Empresa necesita mandrinador-fresador.
Con experiencia.
Lugar de traballo As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).
Teléfono de contacto: 981 45 28 00
La Voz de Galicia do domingo 10 de xuño de 2012.

Comercial fábrica de pinturas  
 
Luns, 11 Xuño 2012 07:41

Juno fabricante de pinturas precisa para as provincias de A Coruña, Lugo e Pontevedra e Ourense un comercial con experiencia e coñe-
cementos do sector.
- Se require:

-residencia na provincia.
-capacidade de coordinación de equipos.
-potenciar contas activas e apertura de clientes.
-xestión da morosidade.
-proactividade e liderazgo.

- Se ofrece:
-integración nun equipo.
-estabilidade laboral e desenvolvemento profesional.
-formación sectorial.
-contrato laboral e alta SS.
-soldo fixo + comisións.

Interesados enviar CV a: empleo@juno.es
Indicando a referencia GAL-NORTE o GAL-SUR.
La Voz de Galicia do domingo 10 de xuño de 2012.
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Profesionais de publicidade  
 
Luns, 11 Xuño 2012 07:42

Si sabes vender esta é a túa oportunidade.
Estamos buscando 3 profesionais da publicidade.
Zona A Coruña.
Valoramos experiencia en vendas. Non necesariamente no mundo dos medios de comunicación.
Iniciativa e espíritu emprendedor.

Te ofrecemos:
-o mellor soporte.
-elevadas comisións.
-formación sobre os productos.

Confidencialidade ós colocados.
Interesados enviar CV a: rrhh@lavoz.es
La Voz de Galicia do domingo 10 de xuño de 2012.

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX        OMIX

Os Concellos de Aranga, Coirós, Irixoa e Oza dos Ríos ofertan os obradoiros do 
"Programa Activa"  
 
Mércores, 06 Xuño 2012 08:28

A razón desta oferta conxunta é a de achegar aos mozos e mozas dos concellos limítrofes os catro obradoiros dos que consta o Progra-
ma Activa.
Así o 12 de xuño na OMIX de Aranga impartirase o obradoiro “Mediación xuvenil para a participación”, o 20 de xuño na OMIX de Irixoa 
terá lugar o obradoiro “Comunícate”, o 26 de xuño na OMIX de Coirós realizarase o obradoiro “Programas e axudas para os mozos e 
mozas” e por último o 6 de setembro na OMIX de Oza dos Ríos impartirase o obradoiro “Emprégate”.
Para máis información e inscrición consultar nas OMIX de cada concello.

Conmemoración do Día Mundial sen Tabaco en Piñor  
 

 Mércores, 06 Xuño 2012 12:06

O Concello de Piñor informa de que o xoves 7 de xuño se levará a cabo unha iniciativa destinada á 
conmemoración do Día Mundial Sen Tabaco 2012 (31 de maio). Por quinto ano consecutivo, den-
de este concello queremos concienciar á poboación das graves consecuencias que o consumo de 
tabaco impón sobre a nosa saúde, polo cal se instalará un stand informativo no edificio municipal, 
no que ademais de dar información sobre diversos aspectos relacionados co tabaquismo (danos 
á saúde, metodoloxías para deixar de fumar…) tamén se realizarán cooximetrías ás persoas inte-
resadas (medición da cantidade de monóxido de carbono, para coñecer o seu estado de saúde) e 
intercambiaranse chupa-chups por cigarros, como maneira de fomentar a colaboración cidadá nun 
día tan importante na loita contra o tabaco. O Stand informativo estará atendido pola Educadora 
Familiar, psicóloga formada no ámbito da intervención en tabaquismo, que ofrecerá asesoramento 
a toda persoa interesada dende as 9:30h ás 14:00h.

Por outra banda, temos que ter en conta que o tabaco non soamente está a perxudicar á persoa 
fumadora, senón que á non fumadora tamén, de feito, nos stand realizados en anos anteriores ato-

pamos a moitas persoas non fumadoras cunha cantidade de monóxido de carbono equiparable á fumadores, o cal deixa ver que o dano 
do tabaco neses casos pode ser igual ou incluso maior.

No stand, denominado “Máis vida sen tabaco” realizarase unha enquisa para coñecer máis sobre a realidade do tabaquismo en Piñor, 
aproveitando tamén para promocionar a III Edición do Programa para Deixar de Fumar, unha terapia que se leva a cabo no concello 
dende o ano 2009 e que permite ás persoas fumadoras deixar o hábito nun período de 6 semanas.

O compromiso do Concello de Piñor na prevención e tratamento do tabaquismo é a base para o mantemento deste tipo de iniciativas, 
que continuarán a desenvolverse co obxectivo de mellorar a vida da nosa poboación, tanto en cantidade coma en calidade.
 

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX        CASAS DA XUVENTUDE

Curso Teórico de Monitor Sociocultural a Distancia. Vilagarcía  
 
Xoves, 07 Xuño 2012 07:01
 
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, convoca a través do Espazo Xove de Vilagarcía un curso teórico de Monitor Sociocul-
tural a distancia.
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• Obxectivos.
Proporcionar aos participantes unha formación teórica  básica das funcións do monitor sociocultu-
ral.
• Destinatarios: 
Mozas e mozos de 18 a 30 anos interesados na temática.
• Contidos.
1. Definición de animación sociocultural
2. Técnicas experimentais para o estudo de campo
3. Técnicas de planificación e deseño de programas
4. Técnicas de organización
5. Técnicas de avaliación
6. Dirección de equipos
7. Técnicas de xestión

• Criterios de selección: 
A prioridade virá determinada pola orde de inscrición.
• Metodoloxía: 
O curso realizase na modalidade a distancia, con un exame presencial que terá lugar no Espazo xove de Vilagarcía o día 27 de xullo as 
11:00 horas.
• Duración: 125 horas.
• Datas: O curso desenvolverase do día 25 de xuño ao  27 de xullo.
• Nº de prazas: 25. Resérvase un 7% para persoas con unha discapacidade igual ou superior o 33%.
• Solicitudes: 
O prazo de presentación de solicitudes rematará  as 14.00 horas do día 22 de xuño., e realizarase cumprimentando a ficha de inscrición 
que figura a continuación:

- Formulario de Solicitude: http://xuventude.xunta.es/solicitudecursoespazoxovedevilagarcia.html
- Para máis información: No Espazo Xove de Vilagarcía

R/ Juan Carlos I, 37
36600 Vilagarcía
Pontevedra

Teléfono: 986.501.568
Correo electrónico: cxvilagarcia.traballo@xunta.es. Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío 
de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

 

Curso de animación de Lecer e Tempo libre no espazo xove de Carballo  
 
Luns, 11 Xuño 2012 11:35

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  a través dos Espazo  Xove Carballo,  convoca un curso de Animación de Lecer e Tempo 
Libre.
• Obxectivo: 
Proporcionarlle  uns coñecementos básicos sobre  a pedagoxía e recursos do lecer e tempo libre as mozas e mozos interesados no tema.
• Contidos:
Pedagoxía do lecer e do tempo libre. Desenvolvemento de proxectos de lecer e tempo libre. Recursos de lecer e tempo libre.
• Duración: 
80 horas. Do día 24 de xuño ao 31 de xullo.
• Persoal ó que vai dirixido: 
Mozos e mozas de 18 a 30 anos.
• Criterios de selección: 
Por orde de incrición.
• Nº de prazas: 
25. Reservarase un 7% das prazas para persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33%.
• Metodoloxía: 
O curso realizase na modalidade a distancia, con un exame presencial que terá lugar no Espazo xove de Carballo (Casa da Xuventude 
de Carballo) o día 31 de xullo as 12:30  horas.
• Prazo e lugar de inscrición: 
O prazo de inscrición remata as 14.00 horas do día 21 de xuño. As solicitudes realizaranse a través do formulario ou chamando ao Es-
pazo Xove de Carballo (Carballo).

- Formulario de Solicitude: http://xuventude.xunta.es/lecer-e-tempo-libre-carballo.html
- Máis información:
Teléfono: 981.701.410
Correo electrónico: cxcarballo.traballo@xunta.es. Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de 
correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo.
- Dirección: R/ Valle Inclán, 24, 15100 Carballo - A Coruña.
 




