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Un total de 120 mozos e mozas participan este verán nos campos de traballo 
de Xuventude nas illas Cíes  
 
Luns, 19 Agosto 2013 06:54

A cuarta e última quenda comeza hoxe e prolongarase ata o 28 de agosto cun total de 30 mozos e mozas de entre 25 e 30 anos que 
participarán como voluntarios nun campo de traballo internacional de carácter medioambiental.

O traballo que desenvolven os participantes consiste en labores de mantemento da illa, vixilancia de incendios, información e sensibi-
lización do visitante e intervencións puntuais de mellora e limpeza da illa sur.

Este verán organízanse en Galicia un total de 13 campos de traballo, con 310 prazas e actividades que abranguen desde o eido etnográ-
fico e cultural ata o ámbito ambiental, arqueolóxico ou de fomento do emprendemento.

Esta actividade forma parte da Campaña de Verán para a mocidade da Xunta de Galicia, que está a ofertar este ano ao redor de 8.200 
prazas en campamentos, actividades para maiores de 18 anos, campos de traballo e oferta concertada.

Un total de 120 mozos e mozas están a participar este verán nos campos de traballo organizados pola Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado, dependente da Consellería de Traballo e Benestar, nas illas Cíes.
De feito, hoxe, sábado 17 de agosto, comeza a cuarta e última quenda. Ata o 28 de agosto, un total de 30 mozos e mozas de entre 25 e 
30 anos participarán como voluntarios neste campo de traballo internacional de carácter medioambiental. Proceden de Galicia, A Rioxa, 
País Vasco, Aragón, Andalucía, Valencia, Italia, Grecia, Francia, Rusia e Arxentina.

Ademais desta quenda, este ano as illas Cíes acolleron outros tres campos de traballo medioambientais similares ao actual, que tiveron 
lugar do 2 ao 13 de xullo, do 16 ao 27 dese mesmo mes e do 2 ao 13 de agosto, cada un deles tamén con 30 prazas.

O traballo que desenvolven os participantes consiste en labores de mantemento da illa, vixilancia de incendios, información e sensibi-
lización do visitante e intervencións puntuais de mellora e limpeza da illa sur (única illa non comunicada por barco de viaxeiros). Todas 
estas actividades realízanse en colaboración cos traballadores do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Como complemento, os voluntarios poderán realizar actividades deportivas relacionadas co mar, como snorkel, dinámicas grupais, 
rotas guiadas e de carácter ambiental.

Incluíndo os catro das Cíes, este verán organízanse en Galicia un total de 13 campos de traballo, con 310 prazas. As actividades abran-
guen desde o eido etnográfico e cultural ata o ámbito ambiental, arqueolóxico ou de fomento do emprendemento.

Os campos de traballo están dirixidos tanto a mozos e mozas de Galicia como a aqueles que residen noutras rexións ou países. Pola súa 
banda, os mozos galegos poden inscribirse tamén nalgún dos 49 campos de traballo que se organizan noutras comunidades autóno-
mas, ou nalgún dos que se celebran en 27 países dos cinco continentes.

EN PORTADAEN PORTADA

Máis de 300 novos artistas galegos participan este ano con 236 obras no 
certame 'Xuventude Crea' que organiza Benestar  
 
Luns, 19 Agosto 2013 06:52

O concurso inclúe diversas especialidades, desde teatro, artes plásticas e música ata relato breve, poesía, banda deseñada ou graffiti.
A modalidade con máis obras presentadas é a de artes plásticas cun total de 65.

O xurado comezará nas próximas semanas a análise das obras para escoller aos premiados.
Nesta edición, como novidade, o xurado estará composto por empresarios e profesionais que ocupan postos de decisión en cada un dos 
sectores implicados no certame co obxectivo de axudar á mocidade na súa inserción laboral.

Máis de 300 novos artistas de Galicia participan este ano no certame 'Xuventude Crea' que organiza e financia a Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado. Nesta edición concorrerán un total de 236 obras nas diferentes especialidades deste concurso: teatro, artes 
plásticas, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, carteis, moda e deseño de xoias. A modalidade con máis 
obras presentadas ao concurso é a de artes plásticas cun total de 65, seguida por relato breve con 37 e poesía con 30.

Nas vindeiras semanas o xurado iniciará a análise dos traballos presentados para escoller aos premiados. Nesta edición, como novi-
dade, e co obxectivo de axudar á inserción laboral da mocidade, o xurado estará composto por empresarios e profesionais que ocupan 
postos de decisión en cada un dos sectores implicados no certame, un xeito que permitirá aos participantes poñer as súas creacións en 
contacto co mundo empresarial de forma directa.

Cada unha das especialidades conta con tres premios: un primeiro dotado de 3.000 euros; o segundo de 1.500; e o terceiro de 1.000 
euros. Ademais, as obras premiadas participarán en exposicións colectivas ou serán presentadas, segundo corresponda, no marco do 
Circuíto Galego de Creatividade Xuvenil que organiza a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

No certame de 'Xuventude Crea' participan mozos e mozas galegos non profesionais con idades comprendidas entre os 16 e os 30 
anos. Salvo no caso das especialidades de teatro, música, banda deseñada e graffiti, a participación é sempre a título individual. Todas 
as obras son en galego, orixinais e inéditas.
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Estas actividades están encamiñadas a favorecer a convivencia, participación, tolerancia e solidariedade entre a mocidade a través da 
realización de labores voluntarias en actuacións de interese social.

Os campos de traballo forman parte da Campaña de Verán para a mocidade da Xunta de Galicia, que está a ofertar este ano ao redor de 
8.200 prazas en campamentos, actividades para maiores de 18 anos, campos de traballo e oferta concertada. O orzamento total ascen-
de a máis de 2,2 millóns de euros, o que permitirá tamén a contratación de ao redor de 900 monitores de tempo libre.

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos  
 

Luns, 19 Agosto 2013 08:47

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria determina a oferta formativa dos mó-
dulos do primeiro e do segundo curso dos programas de cualificación profesional inicial para o curso 2013/14, nos centros públicos da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

Podes consultar toda a información no DOG do día 14 de agosto de 2013: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130814/AnuncioG0164-080813-0003_gl.html.

NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Curso de monitor de tempo libre  
 

Mercores, 14 Agosto 2013 10:12

A Escola de Tempo Libre Recursos vai impartir un curso de monitores de actividades de tempo libre 
no Val do Dubra do 21/09/2013 ao 15/12/2013 en horario de 9 a 14h e de 15:30 a 20:30h (sábados 
e domingos).

Máis información:
- Tel.  981 558 374
- www.formacionytrabajo.com

Obradoiros de tempo libre en Santa Comba  
 

Mercores, 14 Agosto 2013 10:20

A Escola de Tempo Libre Recursos vai impartir no mes de setembro tres obradoiros de tempo libre 
en Santa Comba:
1º.- Contacontos inclusivo (8 horas) o 7 de setembro.
2º.- Scrapbooking (5 horas) o 14 de setembro.
3º.- Interpretación do medio natural no tempo libre (12 horas) o 20-21 de setembro.

Máis información:
- Tel.  981 558 374
- www.formacionytrabajo.com

Curso de Director de Tempo Libre en Vigo (Fins de semana)  
 

Luns, 19 Agosto 2013 07:27

A Escola de Tempo Libre Actex, convoca un Curso de Director de Tempo Libre en Vigo.
• Datas de realización da fase teórica: do 13 de setembro ao 2 de novembro de 2013.
• Horario:  venres de 16.00 a 21.00 horas; sábados de 9.30 a 14.30 h e de 16.00 a 21.00 e domin-
gos de 9.30 a 14.30 h.
• Lugar de impartición das clases teóricas:  sede da Escola de Tempo Libre ACTEX, sita na rúa 
García Barbón, 36, 3º_ Ofic 2. Vigo.

• Criterios de selección do alumnado: Tal e como marca o Decreto 500/2000 de xuventude, os alumnos/as deben ser maiores de 18 
anos e:

− Estar en posesión do título de monitor de actividades de tempo libre.
− Posúir polo menos un título de ensino secundario.
− Acreditar unha experiencia de traballo como monitor  no campo da educación/animación no tempo libre de, polo menos, 250 horas 
ou como integrante do equipo de animación en colonias ou campamentos por un total de 30 días, logo da obtención do título de 
monitor.

Máis información: http://www.actex.es/noticia2.html
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BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL

Prazas colaboradores/as bolseiros/as en centros residenciais docentes  
 

Luns, 19 Agosto 2013 08:10

Prazas colaboradoras/es bolseiras/os en centros residenciais docentes. 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 30 prazas de colaboradoras/
es bolseiras/os nos centros residenciais docentes da Coruña (18 prazas), Ourense (6 prazas) e Vigo 
(6 prazas), dependentes da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

A duración da praza concedida comprenderá o período correspondente ao curso escolar 2013/14. O beneficiario da praza de becario non 
poderá realizar, mentres a goce, ningún tipo de traballo remunerado, aínda que poderá facela compatible con outras axudas.
• Requisitos:

− Ser español, nacional dun país membro da Unión Europea, ou doutros países con residencia en España no momento de asinar a 
súa solicitude.
− Non estar en posesión dun título académico igual ou superior ao dos estudos que se pretende realizar.
− Ter cumpridos, como mínimo, 18 anos.
− Estar inscrito ou matriculado no curso 2013/14 nun centro oficial universitario.

• Periodo de inscripción: Do 15/8/2013 ao 14/9/2013.

Máis información: 
Convocatoria no Diario Oficial de Galicia 14 de agosto 2013 e na páxina: https://sede.xunta.es co número de procedemento: ED308A.

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca as bolsas de carácter 
xeral para o curso académico 2013-2014, para estudantes que cursen estudos 
postobligatorio 

Luns, 19 Agosto 2013 09:35

Convócanse bolsas para estudantes que no curso académico 2013-2014, cursen ensinos postobligatorias con validez en todo o territo-
rio nacional.
Para ser beneficiario/a das bolsas será preciso:

a) Non estar en posesión ou non reunir os requisitos legais para a obtención dun título do mesmo ou superior nivel ao correspondente 
ao dos estudos para os que se solicita a beca.
b) Cumprir os requisitos básicos establecidos no Real Decreto 1721/2007, así como os que se fixan no Real Decreto 609/2013, de 2 de 
agosto e nesta convocatoria.
d) Ser español, ou posuír a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea.
c) Estar matriculado nalgunha dos ensinos do sistema educativo español que se enumeran a continuación:
 
• Ensinos postobligatorias e superiores non universitarias do sistema educativo español e con validez en todo o territorio nacional:

a) Primeiro e segundo cursos de Bachillerato.
b) Formación Profesional de Grado Medio e de Grado Superior.
c) Ensinos Artísticos Profesionais.
d) Ensinos Deportivos.
e) Ensinos Artísticos superiores.
f) Estudos relixiosos superiores.
g) Estudos militares superiores.
h) Estudos de idiomas realizados en Escolas Oficiais de titularidad das Administracións educativas, incluída a modalidade de dis-
tancia.
i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos 
para o acceso aos Ciclos Formativos de Grado Medio e de Grado Superior impartidos en centros públicos e en centros privados con-
certados que teñan autorizadas ensinos de Formación Profesional.
j) Programas de Cualificación Profesional Inicial.

• Ensinos universitarios do sistema universitario español cursadas en centros españois e con validez en todo o territorio nacional:
a) Ensinos universitarios adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grado e de Máster.
b) Ensinos universitarios conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Téc-
nico e Arquitecto Técnico.
c) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
d) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título 
de Grado ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura.
Non se inclúen nesta convocatoria as becas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doctorado, estudos 
de especialización nin títulos propios das universidades.

As cuantías das becas de carácter xeral para o curso 2013-2014 serán as seguintes:
1) Gratuidad da matrícula: comprenderá o prezo público oficial dos servizos académicos universitarios correspondente aos créditos en 
que se matriculou o estudante por primeira vez no curso 2013-2014.
2) Cuantía fixa ligada á renda do solicitante: 1.500,00 euros.
3) Cuantía fixa ligada á residencia do solicitante durante o curso: 1.500,00 euros.
4) Beca básica: 200,00 euros.
5) Cuantía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e 
da súa renda familiar e cuxo importe mínimo será de 60,00 euros.
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Os prazos para presentar a solicitude estenderanse ata:
a) o 15 de outubro de 2013, inclusive, para os estudantes universitarios.
b) o 30 de setembro de 2013, inclusive, para os estudantes non universitarios.

A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sé electrónica do Departamento na 
dirección: https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites e Servizos» ou na dirección electrónica: www.mecd.
gob.es.

PREMIOS E CONCURSOS         PREMIOS E CONCURSOS

Premios de teses doctorales. Congreso dos Deputados  
 
Martes, 13 Agosto 2013 07:40

 Acordo de 11 de xullo de 2013, da Mesa do Congreso dos Deputados, polo que se convocan premios de teses doctorales relacionadas 
cos campos do Dereito, Ciencias Políticas e Sociología, Economía e Xornalismo.
• Periodo de inscripción: do 16/9/2013 ao 25/10/2013
• Convoca: Cortes Xerais 
• Dotación: 10.000 euros. 

Máis información: Convocatoria publicada no BOE do 8 de agosto
- Dirección: http://www.congreso.es

Axudas a Confederacións, Federacións e Asociacións de alumnos 2013  
 

Martes, 13 Agosto 2013 07:44

Estas axudas teñen por obxecto que as confederacións e federacións de alumnos de ámbito estatal 
e as confederacións, federacións e asociacións de alumnos de ámbito non estatal censadas nas 
Direccións Provinciales de Ceuta e Melilla, dispoñan dos recursos económicos precisos para o des-
envolvemento de actividades que redunden en beneficio do labor educativo, fomenten a participa-
ción dos alumnos e posibiliten o exercicio dos dereitos que a estes recoñece a lexislación vigente.

• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 12/9/2013

• Convoca: Secretaria de Estado de Educacion,Formación Profesional e Universidades 
• Dotación: 46.376,00 ámbito estatal. 528,00 euros ámbito non estatal. 

Máis información: Resolución de 15 de xullo de 2013, do BOE de 1 de agosto
- Información na sé electrónica do Ministerio: https://sede.educacion.gob.es

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Convocatoria contratación técnico especialista de calidade ambiental e histo-
loxía e dun técnico especialista de actividades no medio mariño  
 
Luns, 19 Agosto 2013 08:56

A Universidade de Vigo convoca un proceso selectivo para a contratación de:
− 1 técnico especialista de calidade ambiental e histoloxía e 
− 1 técnico especialista de actividades no medio mariño.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 10 de setembro de 2013.
Podes consultar a información completa en: http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/emprego/xerais/index.html

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Ofertas do Servizo de Emprego Privado do 16/08/2013  
 

Médicos especialistas en medicina do traballo
Localidade: Ferrol (A Coruña)
Requisitos:  Médica/o especialistas en medicina do traballo
Nº Oferta: 12/2013/5723
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Enfermeiros/as especialistas en enfermería do traballo
Localidade: Ferrol (A CORUÑA)
Nº Oferta: 12/2013/5725
Requisistos: Necesítase 1 diplomado/a en enfermería do traballo.

Perruqueiro/a unisex
Localidade: Ferrol (A CORUÑA)
Requisitos: Experiencia de 36 meses
Nº Oferta: 12/2013/5789
 
Mais Información: Teléfono: 902 125 000




