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EN PORTADAEN PORTADA

Xuventude inicia mañá en Tomiño o programa "Incubadora de Proxectos" para 
potenciar o talento e liderado xuvenil 
 
Xoves, 05 Marzo 2015 08:23

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, inicia mañá no concello de Tomiño o 
programa ‘Incubadora de Proxectos’, que pretende ser unha ferramenta de traballo enfocado a mozos e mozas que teñan previsto 
presentar propostas, no marco de programas de educación non formal, e busquen mellorar as súas competencias e destrezas en canto 
á redacción e execución de proxectos.

Estas iniciativas tamén pretenden potenciar o talento e o liderado xuvenil, xa que están dirixidos tanto a mozos e mozas, animadores 
xuvenís, técnicos municipais, axentes de desenvolvemento local, concelleiros de xuventude, asociacións xuvenís, grupos informais de 
mozos e mozas, estudantes e, en xeral, a calquera colectivo interesado en programas de participación xuvenil. En total, desenvolveranse 
ata o mes de maio 118 incubadoras, 38 delas en concellos e 80 en facultades.

Polo tanto, estes foros nacen co obxectivo de difundir entre a mocidade a información e as ferramentas para poder levar a cabo o des-
envolvemento e execución de proxectos de participación xuvenil de calidade. Constitúen unha ferramenta de traballo sobre proxectos 
de participación, polo que están enfocados principalmente a entidades de carácter xuvenil ou mozos e mozas xa decididos a presentar 
propostas no marco do programa Iniciativa Xove ou outros similares.

Ademais, estes obradoiros buscan a consolidación dos programas de participación xuvenil como actividades de aprendizaxe non formal 
que permiten aos participantes desenvolver as súas capacidades, creatividade e espírito emprendedor, involucrándose na posta en 
marcha dos seus propios proxectos.

Nos foros facilitarase información sobre os programas Erasmus+, Iniciativa Xove, Voluntariado Xuvenil e Galeuropa. O primeiro deles, 
da Comisión Europea, reflicte tres liñas diferenciadas de actuación e financiamento: proxectos de mobilidade, actividades que fomen-
ten a colaboración entre institucións e organizacións xuvenís co mundo laboral e actividades de apoio ao dialogo entre os mozos e os 
sistemas educativos, formativos e as institucións democráticas.

Os outros tres programas parten de ordes de axudas da Consellería de Traballo e Benestar, que se publicarán aos longo dos meses de 
marzo e abril.

Iniciativa Xove permite sufragar aqueles proxectos protagonizados e impulsados polos mozos e mozas galegos, tanto a través de aso-
ciacións formalmente constituídas como de grupos informais de mozos e mozas.

O Voluntariado Xuvenil apoia a incorporación de mozos e mozas como voluntarios a proxectos desenvolvidos tanto por entidades 
como por concellos, apostando polo compromiso social directo da mocidade. Os participantes recibirán unha certificación oficial da 
experiencia adquirida.

Por último, Galeuropa é un programa de mobilidade que permite aos novos titulados universitarios ou de formación profesional realizar 
prácticas formativas en empresas doutros países.

Benestar incrementa nun 25% o orzamento dos programas de educación non 
formal, que chegarán a 4.000 mozos e mozas
 
Venres, 06 Marzo 2015 16:24 

• A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, inaugurou hoxe en Santiago a xornada “A educación non formal e garantía 
xuvenil desde o ámbito local”

• Os 2,5 millóns de euros que se investirán este ano nestas iniciativas permitirán beneficiar a un 53% máis de participantes que o ano pasado.

• En 2015 incorpórase como novidade o programa “Deseñando o teu futuro”, para os rapaces e rapazas de entre 14 e 18 anos que 
queiran achegarse á realidade laboral antes de iniciar os seus estudos.

• A Xunta está xa a traballar na orde que regulará a expedición de certificados oficiais que acrediten as experiencias en educación non formal.

• Xuventude e a Universidade de Santiago (USC) elaborarán un estudo para cuantificar o efecto positivo que se deriva de participar 
neste tipo de actuacións.

A Consellería de Traballo e Benestar incrementa este ano nun 25 por cento o orzamento destinado 
aos programas de educación non formal, ata chegar aos 2,5 millóns de euros, o que permitirá bene-
ficiar a 4.000 mozos e mozas, un 53% máis que en 2014.

Así o salientou hoxe a conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, que inaugurou hoxe en 
Santiago a xornada “A educación non formal e garantía xuvenil desde o ámbito local”. “Trátase de ex-
periencias que axudan ao crecemento e desenvolvemento persoal dos mozos, porque hai valores que 
non se aprenden con temarios, exames ou cualificacións como a creatividade, a iniciativa, o espírito 

emprendedor, o traballo en equipo, a toma de decisión, a capacidade comunicativa, ou a solidariedade”, explicou.

Neste sentido, avanzou que estes valores son “moi apreciados” polas empresas á hora de contratar novos traballadores. De feito, a 
Universidade de Santiago de Compostela (USC), en colaboración co departamento autonómico, ten previsto elaborar un estudo que 
cuantifique o efecto positivo que os programas de educación non formal achegan aos mozos e mozas.
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O estudo vaise centrar, fundamentalmente, en tres programas impulsados desde a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: Ga-
leuropa, Iniciativa Xove e Servizo de Voluntariado Xuvenil.

Galeuropa é un programa de mobilidade transnacional que permitirá que 500 mozos e mozas galegos realicen este ano prácticas la-
borais no estranxeiro, un 55% máis que en 2014. Iniciativa Xove, pola súa banda, é un programa de participación xuvenil, dotado de 
550.000 euros en 2015, que financiará uns 150 proxectos nos que participarán 700 persoas. Por último, o Servizo de Voluntariado Xu-
venil -que contará con 500.000 euros este ano- promove a incorporación de menores de 30 anos a programas de voluntariado e permi-
te, posteriormente, que as súas accións sexan incorporadas ao Rexistro de acción voluntaria de Galicia e reciban un certificado oficial.

Cabe destacar que, ademais destes programas, este ano incorpórase como novidade “Deseñando o teu futuro”, unha iniciativa que 
ofrece aos mozos de entre 14 e 18 anos a posibilidade de coñecer a realidade laboral da profesión que queren escoller antes de iniciar 
os seus resultados. Beneficiará a unhas 750 persoas este ano.

Durante este exercicio tamén se seguirán desenvolvendo outros programas como o Xuventude Crea, os campos de traballo, ou o Eras-
mus Plus.

Mato avanzou, ademais, que a Xunta está xa a traballar na orde que regulará a expedición de certificacións oficiais das experiencias, 
competencias e habilidades adquiridas adquiridas nos programas de educación non formal, ao igual que xa se está a realizar en materia 
de voluntariado. “Deste xeito Galicia converterase na primeira administración de todo o Estado que valida de forma oficial a participación 
neste programas”, apuntou.

Emprego xuvenil

Durante a súa intervención, a conselleira explicou tamén as iniciativas que ten impulsado o departamento en materia de emprego xuve-
nil. Destacou especialmente o recentemente presentado programa de Garantía Xuvenil, destinado aos menores de 25 anos. Conta cun 
orzamento total de 49 millóns de euros, distribuído en nove medidas específicas.

Este programa complétase co Plan de Emprego Xuvenil, posto en marcha xa o ano pasado polo Goberno galego, e que conta con 100 
millóns de euros. “Isto quere dicir que en menos dun ano temos posto en marcha medidas por valor de 150 millóns de euros para favorecer 
a empregabilidade dos mozos e mozas galegos”, rematou Mato.

Máis de 200 mozos e mozas de preto de 40 centros educativos de Galicia 
participan nunha nova edición de Parlamento Xove 
 
Domingo, 08 Marzo 2015 08:22

• A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, deu hoxe a benvida aos alumnos e profesores de terceiro e cuarto da ESO dos 21 
centros de toda Galicia que participaban na Coruña na fase preliminar da categoría de Secundaria.

• Trátase dunha iniciativa da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que pretende potenciar o diálogo como ferramenta para 
argumentar as ideas propias entre a mocidade galega.

• Mato destacou as vantaxes que se asocian á educación non formal como a creatividade, a iniciativa, a tolerancia, o respecto aos 
demais, ou o traballo en equipo, entre moitas outras.

• Nesta edición o tema para a fase preliminar é: “Debería adiantarse a maioría de idade legal aos 16 anos?”

• Dos 22 equipos que participan nesta xornada preliminar de Secundaria, 4 serán os que debaterán na final que descorrerá o 18 de 
abril no hemiciclo do Parlamento de Galicia.

Un total de 43 equipos de 37 centros educativos de toda Galicia están a participar na sexta edición 
de Parlamento Xove, sumando un total de 215 participantes de 3º e 4º de Educación Secundaria 
Obrigatoria e de 1º e 2º de Bacharelato, respectivamente.

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, deu a benvida hoxe aos alumnos e aos profesores 
de terceiro e cuarto da ESO que participaban na fase preliminar da categoría de Secundaria nas 
dependencias da Deputación provincial da Coruña. Na súa intervención, Mato destacou as vantaxes 
que se asocian á educación non formal como a creatividade, a iniciativa, a tolerancia, o respecto aos 

demais, ou o traballo en equipo, entre moitas outras.

Na mesma participaron 22 equipos de 21 centros: o Colexio Plurilingüe La Salle de Santiago, o C.P.I. Monte Caxado das Pontes de García 
Rodríguez, o IES Rosalía de Castro de Santiago, o C.P.I. Conde de Fenosa de Ares, o IES Plurilingüe Maruxa Mallo de Ordes, o IES Plurilin-
güe Fontexería de Muros, o IES Eduardo Condal de Santiago, o IES Pontepedriña, tamén de Santiago, o Colexio Calasanz PP. Escolapios 
da Coruña, o IES de Mugardos, o Colexio Internacional Sek Atlántico de Poio, o C.P.R. Monterrei de Vigo, o C.P.R. Plurilingüe Sagrada 
Familia de Vilagarcía de Arousa, o C.P.R. Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes da Estrada, o IES Monte Castelo de Burela, o IES A Pinguela 
de Monforte de Lemos, o C.P.R. A Inmaculada de Lugo, o Colexio Galén de Lugo, o C.P.I. de Xanceda, o IES O Couto de Ourense; e con dous 
equipos o IES Antón Fraguas de Santiago.

A titular de Benestar indicou que Parlamento Xove “invita a dialogar nun escenario de respecto e tolerancia”, ademais de “mellorar a 
aptitude para debater un tema, desenvolver habilidades para a expresión oral e a capacidade de escoitar aos contrincantes que, non son 
rivais, senón compañeiros”.

Durante a fase preliminar desta competición de debate os compoñentes dos 43 equipos participantes usan a oratoria para defender 
unha determinada postura sobre o tema proposto pola organización. Cada equipo está formado por catro alumnos e un profesor. A 
dificultade da actividade está en que só cinco minutos antes de cada encontro dialéctico se procede ao sorteo da postura a adoptar por 
cada equipo,“a favor” ou“en contra”, en relación á cuestión formulada. Os equipos levaron a cabo unha labor de investigación previa e 
agora contrapoñen e discuten datos e ideas. O programa inclúe a realización dun dossier de investigación.

“Debería adiantarse a maioría de idade legal aos 16 anos?”, é o tema desta fase preliminar, que, no caso da categoría de Bacharelato, 
descorreu a fin de semana pasada no Pazo de Mariñán.
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Dos 22 equipos educativos que participan na categoría de ESO serán catro os que debaterán na fase final o vindeiro 18 de abril na sede 
do Parlamento de Galicia. Ese mesmo día debaterán os oito equipos da categoría de Bacharelato que pasaron á final: Becerreá I do 
IES de Becerreá, o IES Castro Alobre de Vilagarcía de Arousa, o IES Eduardo Pondal de Santiago, o IES de Foz, o Centro Galén de Lugo, o 
Colexio La Salle de Santiago, o IES Rodeira de Cangas e o quipo Becerreá II tamén do IES de Becerreá.

Os equipos gañadores obterán como premio unha viaxe valorada en 5.000 euros no caso de Bacharelato e 3.000 euros na categoría de ESO.

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Subvencións concedidas a entidades xuvenís de Ourense 
 
Martes, 03 Marzo 2015 08:51

No DOG do 3 de marzo de 2015 publicanse as subvencións concedidas a entidades xuvenís de ám-
bito provincial enmarcadas no programa Iniciativa Xove.

Asociación Xuvenil Amencer. Proxecto Trisquel: 3.000 €

Asociación de Persoas con Discapacidade de Ourense (ADO). Proxecto Teatrómica: 4.000 €

Asociación Down Ourense. Proxecto Autoxestiono o meu tempo de ocio: 4.000 €

Asociación Cultural Rebulir. Proxecto Somos senlleiros, comunidade tradición e desenvolvemento rural: 3.650 €

Asociación Ourensá de Esclerosis Múltiple (AODEM). Proxecto Escapadas múltiples II: 2.002 €

Asociación Xuvenil Arteficial. Proxecto Arteficial 2014: 4.000 €
Agrupación Folclórica Queixumes dos Pinos. Proxecto Innovación xuvenil sobre a cultura tradicional: 3.954 €

Subvencións para a promoción da información xuvenil 
 
Martes, 03 Marzo 2015 08:59

No DOG do 3 de marzo de 2015 publicanse as subvencións concedidas ás entidades locais de Galicia para a promo-
ción da información xuvenil e para a realización de actividades dirixidas á xuventude no ámbito da educación non 
formal e da participación durante o ano 2014.

Máis inforamción:  DOG do 3 de marzo de 2015.

Xuventude.Novas de febreiro de 2015
 
Martes, 03 Marzo 2015 10:09

A nova edición de Xuventude.Novas leva á súa portada o Parlamento Xove 2015, que a pasada fin 
de semana celebrou a fase clasificatoria na categoría de Bacharelato e que o vindeiro 7 de marzo 
decidirá que equipos da ESO pasan á final, prevista para o sábado 18 de abril no Parlamento de 
Galicia. Así pois, os distintos equipos da ESO esfórzanse estes días en preparar os dossieres de 
investigación e en ensaiar as técnicas de dialéctica coas que sorprender aos seus rivais no debate.

Ademais, esta edición do boletín interactivo da dirección xeral de Xuventude dá conta dos resulta-
dos de varios dos programas de mobilidade efectuados nos últimos meses. Trátase do Eurogal, que 
facilitou prácticas formativas para 45 xóvenes galegos de diversas especialidades en seis países 

europeos. Estas bolsas servíronlles para acentuar o seu perfil académico e tamén para mellorar a súa capacidade cos idiomas, con vistas 
a mellorar a súa capacidade de inserción laboral a curto prazo. Neste sentido, Xuventude.Novas ofrece tamén unha peza con infor-
mación sobre un intercambio entre mozos e mozas gregos e galegos que tivo lugar en Pontevedra e que serviu para informarse sobre 
programas de mobilidade e de educación non formal.

Outra reportaxe destacada deste número é a dedicada ao grupo informal MilRivus, que elaborou un estudo sobre o estado de con-
servación e as posibilidades de restauración dos ríos máis relevantes da provincia de Pontevedra. Este é un proxecto de estudantes e 
titulados da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo, apoiado polo programa Iniciativa Xove. Nel verifican o estado de 
cada un dos ecosistemas fluviais, propoñen medidas para preservar e mellorar o seu estado e avalían as tarefas que xa se acometeron 
nos últimos anos.

Dentro da serie de entrevistas cos gañadores do certame artístico Xuventude Crea, este mes os protagonistas son os integrantes do 
grupo santiagués Blue Meth State, gañadores do concurso na súa modalidade de música. Ademais de recoñecer que non agardaban o 
primeiro premio porque o seu estilo musical non é o máis frecuente nos certames, explican os preparativos para publicar un disco e as 
dificultades que están tendo para organizar concertos de presentación. Agradecen o impulso que lles supuxo este premio e advirten de 
que en canto saia o disco e poidan subir ao escenario “xa non imos parar”.

Por outra parte, Xuventude.Novas explica como participar nas votacións para escoller o ‘Cociñeiro do Ano’, nun certame con cinco 
xóvenes aspirantes galegos que foi convocado con motivo do Fórum Gastronómico na Coruña. Os participantes na elección a través de 
internet entrarán nun sorteo dunha comida en cada un dos restaurantes nos que traballan Alberto Lareo, Gorka Rodríguez, Iñaki Bretal, 
María Varela e Nacho Rodríguez. A habitual axenda de espectáculos e de actuacións musicais por toda Galicia para as vindeiras semanas 
completa esta edición.

Xuventude.Novas de febreiro de 2015

Nota: para unha correcta visualización en determinados navegadores de internet, recomendamos descargar o arquivo pdf en vez de 
abrilo noutra pestana.
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Auxiliares administrativos en Londres, Mánchester e Roma  
 
Martes, 03 Marzo 2015 10:56

O Instituto Cervantes busca auxiliares administrativos en Londres, Mánchester e Roma.

Titulación: Título de Graduado Escolar, Bacharel Elemental, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de 
Grao Medio ou equivalente.

Experiencia laboral de dous anos relacionada coas funcións do posto. Bo coñecemento dos idiomas español (acreditarase co DELE B2 
para candidatos de nacionalidade non española nin hispanoamericana; en caso de non presentar este diploma o candidato deberá su-
perar unha proba correspondente ao devandito diploma) e inglés (acreditarase mediante certificado equivalente ao DELE B2). Deberase 
achegar documento que acredite a nacionalidade do solicitante.

Os candidatos que non teñan a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo ou da Confedera-
ción Suíza, deberán estar en posesión do correspondente permiso ou autorización de residencia e de traballo. Así mesmo os candidatos 
deberán cumprir os requisitos que impoñan as autoridades do país para o desempeño do posto de traballo.

O prazo para presentar solicitudes estará abaierto ata o 12 de marzo de 2015.

Salario:

en Londres 22.570 libras anuais,
en Mánchester 20.462 libras anuais,
en Roma 24.307 € anuais

Máis información:

seleccion.centros@cervantes.es
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/ofertas_empleo_centros.htm

Programa Integral de Cualificación e Emprego (PICE) 
 
Martes, 03 Marzo 2015 11:09

A Cámara de Comercio de España puxo en marcha o Programa Integral de Cualificación e Emprego (PICE), co que se quere axudar 
mozos con idades comprendidas entre os 16 e 24 anos (ou menores de 30 no caso de persoas cun grao de minusvalidez superior ao 
33%) a incorporarse ao mercado laboral.

Este Programa está dirixido a mozos desempregados con ou sen estudos e con ou sen experiencia 
laboral e a empresas que queiran contratar mozos cualificados. Para poder participar no PICE é 
necesario cumprir os requisitos definidos polo Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Como ser un mozo PICE?

Se non es beneficiario da Garantía Xuvenil, podes acudir á túa Cámara de Comercio máis próximaco teu DNI en vigor e un currículo para 
inscribirte primeiro no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Se xa es beneficiario da Garantía Xuvenil, na túa Cámara de Comercio máis próxima inscribirante directamente neste Programa.

Unha vez inscrito no PICE poderás participar nalgún destes plans:

- Plan de Capacitación, un itinerario formativo completo que se realiza de forma presencial nas Cámaras.

- Plan de Formación Profesional Dual, que potencia a formación do mozo mediante certificados de profesionalidade. Realízase entre 
o centro formativo e a empresa, cun número de horas ou días de estanza nesta e no centro.

- Plan de Mobilidade, para mellorar competencias lingüísticas, así como ampliar oportunidades profesionais no estranxeiro.

Este Programa está financiado polo Fondo Social Europeo (FSE), o Servizo Público de Emprego (SEPE) e o Ministerio de Emprego e Se-
guridade Social.

Cámara de comercio de Coruña: www.camaracoruna.com

Cámara de comercio de Compostela: www.camaracompostela.com

Cámara de comercio de Vilagarcia: www.camaravilagarcia.com

Cámara de comercio de Vigo: www.camaravigo.com

Cámara de comercio de Tui: www.camaratui.com

Cámara de comercio de Pontevedra: www.camarapontevedra.com

Cámara de comercio de Ourense: www.camaraourense.com
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Amplíase o prazo de inscrición no programa Visualizando Iniciativa Xove  
 
Martes, 03 Marzo 2015 15:51
 

A inscrición no programa “Visualizando Iniciativa Xove” continuará aberta ata esgotar as prazas 
dispoñibles. O programa trata de crear un espazo para a reflexión e a posta en común das expe-
riencias levadas a cabo no ámbito do programa ‘Iniciativa Xove’, que supuxo a aposta por un novo 
modelo de participación xuvenil, no marco da renovación das políticas de xuventude cara programas 
que melloren ou faciliten a empregabilidade e o emprendemento a través da educación non formal 
da mocidade.

O proxecto foi seleccionado pola Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) dentro da convocatoria do programa MOVIC 2015. O 
programa MOVIC, no que poden participar as distintas comunidades autónomas, ten entre os seus obxectivos os de promocionar os al-
bergues xuvenís e, á súa vez, fomentar a mobilidade xuvenil e os intercambios culturais entre os mozos e mozas a través da aprendizaxe 
mutua, facilitar a súa inserción mercado laboral, fomentar o espírito emprendedor da xuventude ou concienciar e formar en valores, 
entre outras.

A iniciativa terá lugar no Albergue ArtSurfCamp de Carballo. Disponse dun total de 30 prazas, que se cubrirán entre participantes no 
programa que teñan menos de 35 anos. Haberá un máximo de tres persoas por proxecto.

En paralelo ás actividades, gravarase unha reportaxe de docuficción na que se promocionarán as iniciativas dos asistentes, co dobre 
obxectivo de fomentar e contaxiar o espírito emprendedor nos mozos/as da sociedade e de ser un escaparate dos proxectos realizados 
conseguindo un efecto multiplicador. O vídeo servirá tamén de demostración das aptitudes dos mozos e mozas participantes poñén-
doas en valor para facilitar a súa empregabilidade.

Ademais, tamén haberá unha parte lúdica, na que as persoas participantes terán a opción de iniciarse no surf ou ben coñecer o espazo 
próximo ao albergue incluído na Rede Natura a través dunha visita guiada.

A participación no programa é totalmente gratuíta.

Concurso de creación audiovisual sobre o boletín informativo da DXXV 
 
Xoves, 05 Marzo 2015 08:52

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, e o Consello Asesor de RTVE-Galicia e en 
funcións da CRVTG, convocan un concurso de creatividade co fin de trasladar o boletín informativo da Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado a formato audiovisual.

Participantes:

Poderán participar no concurso todas aquelas persoas de entre 18 a 30 anos, ambas inclusive, 
residentes en Galicia e sen vinculación profesional a empresas periodísticas ou a actividade pro-
fesional das industrias culturais.

Temática:

A técnica será libre, baseándose o audiovisual nos contidos, totais ou parciais, da Revista Semanal da Rede Galega de Información 
Xuvenil, que están  dispoñibles no portal web http://xuventude.xunta.es/boletin-semanal.html

As obras deben incluír obrigatoriamente a cabeceira “Revista Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil”.

Admitiranse traballos realizados tanto de forma individual como en grupo. En calquera caso, valorarase en igual grao a orixinalidade 
da proposta, o enfoque periodístico e a calidade estética de cada peza.  

Requisitos:

Cada autor/a ou autores/as poderán participar cunha gravación orixinal, inédita e en galego (locución e textos) do programa infor-
mativo co que se concursa, e que non excederá dos 10 minutos de duración.

Admitiranse obras nun único formato dixital: MPEG-4 (o mp4) codificado en H264 e AAC (para audio) de 854 píxeles de ancho x 
480 píxeles de alto (ou 16.9)

As distintas pezas informativas audiovisuais que integren o programa, estarán realizadas con un enfoque periodístico para poder  
ser emitidas non só por televisión senón tamén  por internet,  sendo  susceptible de  que os distintos medios “on line”,  poidan tamén 
colgar o seu contido, íntegro ou por partes.

A gravación, que se poderá facer con calquera aplicación audiovisual, e na que se poderán empregar un ou dous locutores, presen-
tarase en DVD ou URL de descarga, para permitir ás televisións e medios “on line” editar as imaxes e poñerlles locución propia.

O soporte audiovisual que se envíe deberá ter as óptimas condicións de visionado e gravado.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e o Consello Asesor de RTVE-Galicia e da CRTVG en funcións quedan facultados para 
introducir algunha modificación na obra premiada se existira algunha dificultade técnica para a súa difusión ou para introducir algún 
texto ou logotipo que non figure inicialmente nestas bases. 

Os autores e as autoras quedarán comprometidos/as a realizar as modificacións precisas nos documentos finais e/ou subministrar os 
arquivos de código fonte necesarios para que poidan ser publicados total ou parcialmente no formato máis adecuado.
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A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e o Consello Asesor de RTVE-Galicia e da CRTVG en funcións quedarán eximidos de cal-
quera  responsabilidade derivada do plaxio ou de calquera transgresión da lexislación vixente que en materia de propiedade intelectual 
puidesen incorrer os/as participantes.

A presentación a esta convocatoria implicará, no caso do traballo premiado, a colaboración nas accións de difusión que se organicen, 
así como a súa cesión a favor da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e do Consello Asesor de RTVE-Galicia e da CRTVG en 
funcións dos dereitos de edición. 

O traballo premiado pasará a ser propiedade da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e do Consello Asesor de RTVE-Galicia e da 
CRTVG en funcións , que adquirirá sobre esta o dereito pleno á súa utilización, reprodución e difusión.

O feito de participar nesta convocatoria supón a autorización dos/as participantes, á favor da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntaria-
do e do Consello Asesor de RTVE-Galicia e da CRTVG en funcións, para a exhibición, reprodución ou publicación da imaxe e contido do 
proxecto presentado  nas súas canles de comunicación ou calquera medio que estimen oportuno , sen máis limitacións que as derivadas 
do Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de propiedade intelectual, regularizando, 
aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia.

Documentación:

Os traballos presentaranse en soporte DVD ou en URL de descarga. Neste último caso, na solicitude de inscrición deberá indicar a URL 
de descarga que deberá estar activa ata o 31 de xullo de 2015.

Todos os proxectos presentados irán acompañados dos seguintes documentos:

1. Sobre nº1

No exterior do sobre figurará:

- en letras maiúsculas, un lema ou pseudónimo que servirá para preservar a identidade do/a artista ata o fallo do xurado.
- “Concurso de creatividade audiovisual" sobre o Boletín Informativo da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Documentación a introducir neste sobre nº 1:

a) A solicitude de inscrición debidamente cuberta, que figura como Anexo nesta convocatoria.

b) O soporte DVD no caso de que non indique na solicitude de inscrición a URL de descarga

2. Sobre nº 2 (que debe ser introducido dentro do sobre nº 1).

No exterior do sobre debe figurar, outra vez e en letras maiúsculas, o lema ou pseudónimo que servirá para preservar a identidade 
do/a artista ata o fallo do xurado.

Documentación a introducir neste sobre nº 2:

a) Datos do/a creador/a: nome, apelidos, copia do DNI, data de nacemento, enderezo postal, enderezo electrónico e teléfono de 
contacto.

b) Ficha explicativa do proxecto presentado.

c) Declaración xurada indicando que o traballo é orixinal e inédito.

d) Declaración xurada de non vinculación profesional a empresas periodísticas ou a actividade profesional das industrias culturais.

Se se apreciasen defectos ou falta de documentación, por parte da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, requirirase a persoa 
solicitante para que no prazo de 10 días emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o 
fixese, se considerará desistida da súa petición.

Lugar e prazo de entrega:

O prazo de admisión das obras estará aberto ata o 30 de xuño de 2015 e poderanse enviar por correo postal a:

“Concurso de creatividade audiovisual sobre o Boletín Informativo da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado”.

Consellería de Traballo e Benestar
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3º
15781 Santiago de Compostela” 

Igualmente admitirase a entrega da documentación en calquera rexistro, en horario de 9:00 h a 14:00 h, presentando a solicitude de 
inscrición para o seu posterior selo de entrada.

Calquera información sobre o concurso ou solicitude de presentación a este, pode obterse mediante contacto coa Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado nos teléfonos 981 541 689, 981 545 702, 981 545 937.

A entrega dos premios levarase a cabo na primeira quincena de xullo no lugar e hora a determinar e comunicar publicamente pola or-
ganización.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado porá o máximo coidado nas obras recibidas, pero declina toda responsabilidade de per-
das, roturas, roubos, furtos ou danos nas obras por razón de forza maior ou calquera outra causa allea á súa vontade, tanto nos actos 
de recepción e devolución como durante o tempo que estean baixo a súa custodia.

Unha vez recibidas as propostas e pechado o prazo de admisión, procederase á súa  valoración por un xurado responsable de resolver 
o concurso.
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Xurado:

A composición do xurado, que contará cunha presenza maioritaria do Consello Asesor de RTVE-Galicia e da CRTVG en funcións e 
con persoal técnico da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, farase pública nas páxinas web da Dirección Xeral de Xuventude 
e Voluntariado www.xuventude.net e do Consello Asesor de RTVE e da CRTVG en funcións, http://www.conselloasesor-rtvegalicia.
com/crtve/index.php

Antes do fallo do xurado, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e o Consello Asesor de RTVE-Galicia e da CRTVG en funcións 
poderán levar a cabo a difusión de todos os traballos presentados.

O fallo do xurado será inapelable e poderá ser declaro deserto se así o considera este.

O fallo difundirase mediante unha nota nas citadas webs e por teléfono a partir do día seguinte do fallo do concurso.

Premios:

O/a autor/es/as da obra gañadora recibirá como premio:

- Ser membro do xurado da especialidade de videocreación do certame Xuventude Crea 2015 condición que terá carácter retri-
buído, sen prexuízo de aplicación sobre a cantidade a percibir das retencións legalmente establecidas.

- A participación para 2 persoas nunha estancia de fin de semana de ocio educativo nunha instalación da Dirección Xeral de Xu-
ventude e Voluntariado.

O autor ou autora do proxecto clasificado en segundo lugar recibirá como premio a participación para 2 persoas nunha estancia de 
fin de semana de ocio educativo nunha instalación da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Devolucións dos proxectos non premiados:

Para a devolución das obras non premiadas existirán dous procedementos para ser retiradas: 

1. persoalmente polo seu autor/es/as ou

2. mediante delegación, por escrito, noutra persoa no lugar onde foron entregadas, no prazo de 30 días que se contarán a partir 
do día seguinte ao da publicación do/a gañador/a na web da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

As obras non premiadas que non foron retiradas polos interesados no prazo establecido, pasarán á libre disposición da Dirección 
Xeral de Xuventude e Voluntariado.

A participación supón a aceptación total das condicións fixadas nesta convocatoria, e unicamente a Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado e o Consello Asesor de RTVE-Galicia e en funcións da CRVTG quedan facultados para dirimir calquera controversia de-

rivada da interpretación destas, así como para decidir a suspensión do concurso no caso de non acadarse unha participación mínima 
de tres solicitantes previa comunicación aos/ás mesmos/as.

Protección de datos:

En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos per-
soais facilitados pólos participantes nesta actividade serán susceptibles de tratamento estritamente confidencial, con finalidades 
técnicas, nun ficheiro no que o seu responsable será a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, autorizando a todos e cada un 
dos participantes para facer uso dos seus datos persoais para o fin correspondente.

Os participantes poderán acceder a este ficheiro en calquera momento e exercer os seus dereitos de modificación, rectificación e/ou 
cancelación dos mesmos, coa simple comunicación por escrito á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Máis información: subactividades-xuventude.ctb@xunta.es e nos teléfonos 981 541 689, 981 545 702 e 981 545 937.

Convocatoria de boas prácticas en temas de xuventude para servizos de infor-
mación xuvenil, puntos, oficias, e centros de xuventude  
 
Xoves, 05 Marzo 2015 09:37

Con motivo da iniciativa #redsij é Información Nova e a celebración do Día Europeo da Infor-
mación Xuvenil 2015, unha das actuacións que vos propoñemos é recompilar un banco de BOAS 
PRÁCTICAS no ámbito do traballo con mozos a nivel estatal.

O obxectivo deste BANCO DE BOAS PRÁCTICAS, é poder compartir co resto de servizos de información xuvenil as experiencias de todo 
o estado.

DESTINATARIOS:

As boas prácticas deben ser realizadas polos puntos de información xuvenil, centros e oficinas, así como espazos de xuventude e de 
creación nova.

As experiencias recompiladas, serán compartidas en redes e na web do Injuve, para lograr a súa máxima difusión.

TEMÁTICAS:  Os contidos as experiencias poden ser:

1. a información xuvenil,

2. actividades e políticas de xuventude: emprego, saúde, vivenda, ocio, voluntariado, participación.
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3. espazos de creación nova, creatividade, arte, innovación
4. metodoloxías de traballo con mozos.

Recomendámosvos incluír:

• Introdución
• Obxectivo
• Beneficiarios
• Metodoloxía
• Resultados
• Conclusións
• Foto/video
• Slideshare. Isuu

Recomendámosvos que o hashtag que usaremos será #redsij e vos animamos a usalo.

FORMATOS:

Invitámosvos a que nos enviedes as vosas experiencias por correo electrónico nun Poster (arquivos JPG, PNG; ou GIF (ou outros 
habituais) ou ben nun documento PDF.

PRAZOS: Ata o 16 de abril de 2015

ONDE AS ENVIAMOS: crespoja@injuve.es ou emprendemos@injuve.es

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE
INSTITUTO DA XUVENTUDE

Esta iniciativa culminará o día 17 de abril. DEIJ.

REDES SOCIAIS:
• Hashtag: #redsij
• @injuvespain
• Facebook: https://www.facebook.com/events/1555977027994174/
• Evento en Flickr
• https://www.flickr.com/photos/injuvespain/sets/72157651052934865/

DÚBIDAS E ACHEGAS:
Servizo de Información Injuve
crespoja@injuve.es
91 782 7784

Premios Nacionais de Fin de Carreira de Educación Universitaria  
 
Luns, 09 Marzo 2015 07:32

O Ministerio de Educación convoca os Premios Nacionais de Fin de Carreira de Educación Univer-
sitaria destinados aos que concluísen os estudos no curso académico 2011-2012.

É obxecto desta convocatoria distinguir os estudantes que finalizaron con maior brillantez os seus 
estudos universitarios cun recoñecemento de carácter oficial que ao mesmo tempo comporte unha 
asignación económica.

Premios:

Rama de Ciencias da Saúde:

8 Primeiros Premios.
8 Segundos Premios.
8 Terceiros Premios.
Rama de Ciencias:
9 Primeiros Premios.
9 Segundos Premios.
9 Terceiros Premios.

Rama de Artes e Humanidades:

13 Primeiros Premios.
13 Segundos Premios.
13 Terceiros Premios.

Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas:

12 Primeiros Premios.
12 Segundos Premios.
12 Terceiros Premios.

Rama de Enxeñaría e Arquitectura:

15 Primeiros Premios.
15 Segundos Premios.
15 Terceiros Premios.

Os Primeiros Premios estarán dotados con 3.300 €, os Segundo Premios, con 2.650 € e os Terceiros Premios con 2.200 €
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Requisitos dos solicitantes:

Poderán participar nesta convocatoria os estudantes que concluísen os seus estudos en centros españois no curso 2011-2012, xa 
sexa en facultades universitarias, escolas técnicas superiores ou escolas universitarias, e que obtivesen no seu expediente académi-
co, como mínimo, as seguintes notas medias:

Titulacións da rama de Ciencias da Saúde: 9,00 puntos. Titulacións da rama de Ciencias: 9,00 puntos. Titulacións da rama de Artes 
e Humanidades: 9,00 puntos. Titulacións da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas: 9,00 puntos. Titulacións da rama de Enxeñaría 
e Arquitectura: 8,00 puntos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de abril de 2015.

Máis información no BOE do 9 de marzo de 2015 e en www.educacion.es

NOVAS FORMACION            OUTROS CURSOS

Curso de primeiros auxilios en Santiago de Compostela
Martes, 03 Marzo 2015 15:43

Cruz Vermella de Santiago de Compsotela convoca un curso de primeiros auxilios.

Datas: do 11 ao 25 de abril, sábados e domingos de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00

Importe: 120 €. 10% de desconto a estudantes.

Información e incrición: http://formacion.cruzvermella.org/curso/ppaa-40-horas-santiago-abril/

NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Curso de monitor/a de tempo libre nas Pontes
Martes, 03 Marzo 2015 15:25

A Escola de Tempo Libre do Eume convoca un curso de Monitor/a de Tempo Libre nas seguintes datas:

11-12 / 18-19 / 25-26 de abril

2-3 / 9-10 / 16-17 / 23-24 / 30-31 de maio

6-7 / 13-14 de xuño.

En horario de 9:00 a 14:00 h e 16:00 a 21:00 h, no local de Espacio Garabatos.

Na dirección Av. de Ortigueira nº 40 baixo - As Pontes (A Coruña).

Máis información na Escola de Tempo Libre do Eume, teléfonos de contacto: 693 065 374/693 065 373.

www.espaciogarabatos.com

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL

Bolsa Fundación Carolina-Master de Dirección de Supply Chain
 
Xoves, 05 Marzo 2015 10:42
 
A presente convocatoria ten por obxecto a concesión dunha axuda en forma de bolsa, para REALIZAR ao programa Master de Dirección 
de Supply Chain 2015/2016 da Fundación Zaragoza Logistics Center.

O Máster en Dirección de Supply Chain é un programa deseñado coidadosamente para conseguir un delicado equilibrio entre contidos 
técnicos, indispensables para a xestión da cadea de subministración, e un bo número de ferramentas de dirección, como finanzas, es-
tratexia, liderado, negociación, ámbito económico ou toma de decisións.
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O programa combina as mellores calidades dun máster de enxeñaría e un MBA: pon atención aos aspectos cuantitativos da cadea de 
subministración, pero sen esquecer que o directivo debe ter un coñecemento suficiente de todas as funcións da empresa para desem-
peñar ben o seu traballo.

Conta cun claustro de profesores con dilatada experiencia, algúns deles internacionais, varios dos cales pasaron polas aulas de institu-
cións como o MIT ou a Escola de Negocios de Harvard. En canto á metodoloxía, as sesións combinan varios formatos, como discusión de 
casos de negocio, conferencias, xogos de simulación e exercicios, completados por charlas de expertos de empresa e visitas, a fábricas 
e centros de distribución. Aínda que a maior parte do programa se imparte en español, ofrécese a posibilidade de realizar algúns cursos 
en inglés. 

http://becas.universia.es/ES/beca/237114/beca-fundacion-carolina-master-direccion-supply-chain.html

Bolsas e Premio Enrique Rodríguez-Marín de Fundación Romanillos
 
Xoves, 05 Marzo 2015 12:16
 
Este patronato, convoca bolsas para estudantes con escasos recursos económicos para realizar estudos no curso 2015-2016, en cal-
quer centro público ou privado de España.

Máis información www.fundacionromanillos.es

Bolsas de Artes Plásticas Fundación Botín 2015-2016
 
Xoves, 05 Marzo 2015 12:21
 
Do 2/2/2015 ao 30/4/2015

Información

A Fundación Botín convoca as Bolsas de Artes Plásticas para formación, investigación e realización de proxectos persoais no ám-
bito da creación artística (non traballos teóricos), para artistas de calquera nacionalidade entre 23 e 40 anos. Trátase de axudas 
de formación, investigación ou proxectos persoais no ámbito da creación artística que se pechan coa organización da exposición 
Itinerarios e a edición dun catálogo. O tempo de desfrute desta bolsa será de 9 meses, aínda que as que sexan de fóra do lugar de 
orixe poden prorrogarse por outro período.

BOLSAS E AXUDAS FORMACION PRACTICA

Bolsas de investigación en Asemblea Parlamentaria da OSCE
 
Martes, 03 Marzo 2015 15:53
 
A Asemblea Parlamentaria da OSCE convoca bolsas de investigación

Requisitos:

Graduados en Ciencias Políticas, Dereito e Relacións Internacionais, entre os 21 e 26 anos, con interese na política da rexión da OSCE, e 
en particular a antiga Unión Soviética, coñecementos de inglés e outra lingua como francés, alemán, italiano, ruso ou español.

Dotación: 564 € mensuais durante 6 meses e aloxamento.

O prazo para presentar solicitude estará abaierto ata o 1 de maio de 2015.

Máis información:  http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE

Estudos artísticos en EE.UU.
 
Luns, 09 Marzo 2015 08:27
 

O Ministerio de Educación convoca seis bolsas para a ampliación de estudos artísticos e de xestión 
cultural nos Estados Unidos de América para o curso 2015/2016, nas seguintes especialidades ou 
áreas de actividade:

- Artes Audiovisuais; Escénicas; Plásticas e Visuais; Música e Musicoloxía; Museoloxía e Conserva-
ción do Patrimonio; Xestión Cultural.

Requisitos dos solicitantes:
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a) Posuír a nacionalidade española.

b) Posuír o título superior expedido por unha universidade española, ou se non, recoñecido polo Ministerio de Educación, Cultura e 
Deporte. Excepcionalmente, aceptaranse os títulos expedidos por outras institucións aínda que non estean homologados polo Mi-
nisterio. Aplicarase esta excepcionalidade no caso das especialidades de creación artística e interpretación. Tamén poderán optar a 
bolsa, os que non tendo estudos de grao, acrediten a formación ou experiencia que lles permita o acceso a estudos de postgrao en 
centros de Estados Unidos.

c) Ter unha carta de acceso ou de convite dun centro estadounidense para realizar un programa acorde coa memoria de estudos 
presentada con carácter previo á concesión da bolsa.

O formulario de solicitude electrónica así como o impreso das cartas de referencia están dispoñibles en http://www.fulbright.es

O prazo de presentación de solicitudes estará aberta ata o 6 de abril de 2015.

Máis información no BOE do 7 de marzo de 2105 e en http://fulbright.es/ver/formulario-informacion

BOLSAS E AXUDAS OUTRAS

Proxectos de atención a mulleres e nenas vítimas de trata de seres humanos
 
Luns, 09 Marzo 2015 08:10
 

A Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade convoca subvencións destinadas a proxec-
tos de atención a mulleres e nenas vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación se-
xual e os seus fillos e fillas menores ou con minusvalidez, correspondente a 2015.

Requisitos dos beneficiarios:

Poderán ser beneficiarias das subvencións as asociacións sen ánimo de lucro e con implantación 
estatal ou autonómica segundo os seus estatutos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de marzo de 2015.

Máis información no BOE do 9 de marzo de 2015.

PREMIOS E CONCURSOS

VII Premios Xóvenes Emprendedores Sociais.
 
Xoves, 05 Marzo 2015 10:40
 
A Universidade Europea en organiza estos premios coa intención de premiar a xóvenes con un proxecto social ou ambiental e que 
buscan a transformación social.

Para xóvenes entre 18 e 29 anos, está dotado con 3.000 euros.

Máis información emprendedoressocialesuem.com; www.injuve.es

Premios Exército do Aire 2015 Modalidade Narrativa Literaria
 
Xoves, 05 Marzo 2015 12:34
 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/

O Exército do Aire convoca aos Premios Exército do Aire 2015 Modalidade Narrativa Literaria.

Con este premio preténdese galardoar o mellor traballo de narrativa literaria breve (conto ou novela-corta e poesía) de temática 
relacionada co Exército do Aire, os seus integrantes, unidades, historia e tradicións, así como á actividade aérea nas súas diferentes 
facetas.

Bolsas de Artes Plásticas. Fundación Botín 2015-2016
 
Xoves, 05 Marzo 2015 12:46
 
1. Características

Tipo: Premios, concursos, certames
Lugar de desfrute: Europa - ESPAÑA
Características: Premio único: 1.500 euros e trofeo.
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2. Requisitos

Fonte e Data de convocatoria: Tregolam -23/02/2015
Poden participar: Todos os escritores.

3. Solicitude

Prazo: 20 de abril de 2015

Solicitudes:

Os traballos literarios entregaranse dentro dun sobre pechado e depositaranse, ou serán remitidos, con notificación de recibo, na 
Oficina de Comunicación do Exército do Aire (c/ Romero Robledo, 8; 28071 - Madrid) entre os días 6 ao 20 de abril de 2015 (ambos 
os dous inclusive), en horario de 09.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

Ademais, a Fundación poderá reservar unha bolsa para artistas naturais ou residentes en Cantabria, sempre que a solicitude com-
prenda cambio de residencia.

Data de celebración

9 meses entre o 1 de outubro de 2015 e o 30 de xuño de 2016.

Convoca

Fundación Botín.

Requisitos

Artistas de calquera nacionalidade con idades comprendidas entre os 23 e 40 anos.

Dotación

Sen cambio de páis de residencia, 16.000 €; traslado a outro país, 24.000 €

Máis información
Bolsas de Artes Plásticas
Fundación Botín
C/ Pedrueca, 1 39003 Santander
Teléfono: 942 22 60 72
becas@fundacionbotin.org
http://www.fundacionbotin.org

X Premio de banda deseñada "Castelao"
 
Luns, 09 Marzo 2015 08:47
 

A Deputación da Coruña convoca o X Premio de banda deseñada “Castelao”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen 
premiadas nas edicións anteriores, e que presenten narracións en banda deseñada escritas en 
lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.

As obras presentadas poderán ser escritas e debuxadas, cada unha delas, por un máximo de dous 
autores (un como guionista e outro como debuxante).

Establécese un premio único dotado con 6.500 €

A Deputación publicará a obra premiada, reservándose durante un prazo de dezaoito meses os 
dereitos de editala, e entregará ao gañador trinta exemplares.

O autor ou autores manterán os dereitos para a posible edición da obra en calquera outra lingua 
distinta á galega.

Así mesmo, cos traballos orixinais será realizada unha exposición de carácter itinerante.

A temática das obras será libre, podendo tratarse dunha historia única ou dun conxunto de historias.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 6 de abril de 2015.

Máis información no BOP da Coruña do 6 de marzo de 2015 e en www.dicoruna.es/cultura/premios/castelao

XVII Premio de teatro "Rafael Dieste"
 
Luns, 09 Marzo 2015 08:56
 
A Deputación da Coruña convoca o XVII Premio de teatro “Rafael Dieste”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas edicións anteriores, e 
que presenten obras de teatro escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.
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Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

O tema e a extensión da obra será libre.

A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá 
na carátula a seguinte inscrición: XVII Premio de teatro “Rafael Dieste”, título da obra e lema o 
seudónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice ou PDF.

No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exem-
plares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numera-
dos, grampados ou encadernados.

A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre apar-
te; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior 
incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, 

unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame 
ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 6 de abril de 2015.

Máis información no BOP da Coruña do 6 de marzo de 2015 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/dieste/

X Premio de ensaio "Manuel Murguía"
 
Luns, 09 Marzo 2015 09:02

A Deputación da Coruña convoca o X Premio de ensaio “Manuel Murguía”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen 
premiadas nas cinco edicións anteriores, e que presenten ensaios de carácter histórico referidos ou 
relacionados con Galicia, inéditos e non premiados en ningún outro premio ou certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

Os traballos farán referencia a calquera aspecto da Comunidade Autónoma de Galicia, podendo 
abarcar calquera período da historia.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na 
carátula a seguinte inscrición: X Premio de ensaio “Manuel Murguía”, título da obra e lema o seu-
dónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice, PDF.

No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e 
impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.

A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o 
título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo 
electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en 
ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 6 de abril de 2015.

Máis información no BOP da Coruña do 6 de marzo de 2015 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/murguia/

X Premio de literatura infantil e xuvenil "Raíña Lupa"
 
Luns, 09 Marzo 2015 09:13

A Deputación da Coruña convoca o X Premio de literatura infantil e xuvenil “Raíña Lupa”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen 
premiadas nas cinco edicións anteriores, e que presenten narracións en lingua galega, dirixidas ao 
público infantil e xuvenil, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres, observando as características propias da narrativa dirixi-
da ao público infantil ou xuvenil, e poderán incluir elementos ilustrativos, gráficos, etc.

A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na 
carátula a seguinte inscrición: X Premio de literatura infantil e xuvenil “Raíña Lupa”, título da obra 
e lema o seudónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice ou PDF.

No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exem-
plares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, 
grampados ou encadernados.

A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o 
título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo 
electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en 
ningún outro certame ou premio.
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O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 6 de abril de 2015.

Máis información no BOP da Coruña do 6 de marzo de 2015 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/lupa/

XI Premio de composición musical "Andrés Gaos"
 
Luns, 09 Marzo 2015 09:21

A Deputación da Coruña convoca o XI Premio de composición musical “Andrés Gaos”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que non 
obtivese o premio nas cinco edicións anteriores a esta, e que presente obras inéditas e non premia-
das con anterioridade.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres.

O equipo orquestral máximo para a execución das obras será a seguinte:

14 violíns I
12 violíns II
10 violas
9 violoncelos
6 contrabaixos
3 frautas
3 óboes
3 clarinetes
3 fagotes
4 trompas
3 trompetas
3 trombóns
1 tuba
1 timbal +3 percusionistas
1 arpa
1 piano

Poderá utilizarse un solista vocal ou un solista instrumental.

As obras presentaranse preferentemente en formato dixital: CD que incluirá na portada: XI Premio de composición musical "Andrés 
Gaos", título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a autora; o formato será PDF.

No caso de optar pola presentación en papel, os orixinais enviaranse por duplicado, en exemplares separados, en tamaño DIN A3, polas 
dúas caras, numerados, grampados ou encadernados.

A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre á parte; no exterior do sobre farase constar o 
título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; no interior incluirase unha copia do documento de identi-
dade, dirección, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais se icluirá unha declaración expresa de que a obra é inédita e que 
non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata 15 de abril de 2015.

Máis información non BOP dá Coruña do 6 de marzo de 2015 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/andres-gaos/

XIV Certame de artes plásticas "Isaac Díaz Pardo"
 
Luns, 09 Marzo 2015 09:31

A Deputación da Coruña convoca o XIV Certame de artes plásticas “Isaac Díaz Pardo”

Poderán participar todas as persoas galegas ou residentes en Galicia, que traballen no campo das 
artes plásticas.

Cada artista poderá concorrer ao certame cun máximo de dúas obras.

O certame ten por obxecto a exposición e a adquisición de obras por un importe total de 40.000 €.

A temática e a técnica das obras serán libres; establecéndose os seguintes límites ás súas dimen-
sións:

Pintura e obra gráfica: 2 x 2 metros.

Escultura: 2 x 2 x 1 metros e 70 kg

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata 15 de maio de 2015.

Máis información non BOP dá Coruña do 6 de marzo de 2015 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/diaz-pardo/
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VII Concurso de rock "Deputación da Coruña"
 
Luns, 09 Marzo 2015 10:03

A Deputación da Coruña convoca o VII Concurso de rock “Deputación da Coruña”

Poderán participar todos os grupos de rock da provincia da Coruña que estean formados por músi-
cos novos e que non fosen premiados nas dúas anteriores edicións do concurso.

Os músicos integrantes dos grupos non poderán formar parte de máis dun grupo dos que participen no concurso.

Premios:

1º clasificado 3.000 €
2º e 3º clasificado 1.500 €
4º e 5º clasificado 1.000 €

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata 15 de maio de 2015.

Máis información non BOP dá Coruña do 6 de marzo de 2015 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/rock/

X Premio internacional de arte gráfico "Jesús Núñez"
 
Luns, 09 Marzo 2015 10:24

A Deputación da Coruña convoca o X Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, 
que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores, e que presenten obras que non fosen pre-
sentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Premios:

Primeiro premio indivisible, dotado con 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.

Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.

Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, 
serigrafía, xilografía e as súas derivacións.

As obras presentaranse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do autor, e o ano da súa realización.

As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha imprimida será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das 
obras non poderá superar 1 cm.

O prazo de presentación de obras comezará o día 1 de xuño de 2015 e finalizará o día 30 de xuño de 2015.

Máis información non BOP da Coruña do 6 de marzo de 2015 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/jesus-nunez/

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das 
persoas galegas retornadas
 
Venres, 06 Marzo 2015 13:07

A Secretaría Xeral da Emigración, convoca estas axudas en réxime de concorrencia non competitiva subvencionando os gastos que leva 
consigo o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades 
laborais ou cooperativas de traballo asociado.

Son persoas beneficiadas, as persoas galegas e nacidas en Galicia que residindo fóra de España retornen á Comunidade Autónoma Galega. 
os cónxuxes e os/as fillos/as destas persoas que residindo fóra de España se establezan na Comunidade Autónoma de Galicia. As solicitu-
des terán unha contía máxima entre 4.000 e 6.000 euros.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 30 de setembro de 2015.

Máis información Doga do 6 de marzo de 2015. www.doga.es

Convocadas subvencións para plans de formación das entidades locais de Galicia
Venres, 06 Marzo 2015 13:10

As subvencións destinaranse a financiar os plans de formación promovidos polas entidades locais de Galicia, no marco do Acordo de 
formación para o emprego das administracións públicas (AFEDAP).
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As entidades locais poderán promover plans de formación unitarios ou plans de formación agrupados, circunscritos ao territorio auto-
nómico. As asociacións ou federacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia lexitimamente constituídas ao abeiro 
do previsto no artigo 120 e seguintes da Lei 5/1997, do 22 de xuño, reguladora da Administración local de Galicia, poderán presentar 
plans de formación interadministrativos ou agrupados, tanto individualmente por iniciativa propia ou mediante as adhesións dos con-
cellos e deputacións provinciais que o desexen.

Os plans deberán cumprir os obxectivos e demais requisitos fixados no Acordo de formación para o emprego das administracións 
públicas (AFEDAP) e serán aprobados pola Comisión Paritaria de Formación Local na Comunidade Autónoma de Galicia.

Máis información DOGA do 6 de marzo de 2015.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150306/AnuncioO150-020315-0001_gl.html

Convocada bolsa de emprego de auditor na Unión Europea
Venres, 06 Marzo 2015 13:11

A bolsa convocada é de persoal interino.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 4 de abril de 2015.

Máis información BOUE o 4 de marzo de 2015.  www.060.es

Convocada bolsa de emprego de Biólogo
Venres, 06 Marzo 2015 13:13

O Goberno Autonómico de Navarra, convoca esta bolsa de emprego de persoal laboral temporal.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de marzo de 2015. Máis información BON do 5 de marzo de 2015.

Convocada bolsa de emprego de responsable de planificación na Unión Europea.

A Axencia de Medicamentos da Unión Europea, convoca esta bolsa de emprego laboral temporal.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 4 de abril de 2015. Máis información BOUE o 4 de marzo de 2015.   www.060.es

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Comercial Promotor A Coruña
 
Martes, 03 Marzo 2015 09:14

Precisasen dúas consultoras de beleza para importante empresa de cosméticos en A Coruña.

Se ofrecen altas comisións segundo dedicación e formación continua a cargo da empresa.

Se require boa imaxen e presenza.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-promotor/a-corunna/1781002/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Comercial Televenda A Coruña
 
Martes, 03 Marzo 2015 09:15
 
Se require a contratación dun comercial televenda autónomo para importante empresa en A Coruña.

Con funcións de televenda  dos propios servizos da nosa empresa.

Se require: experiencia en venda telefónica de tres anos mínimo.

Familiarización con conceptos de venda on line.

Traballo como autónomo.

Se valorará falar outras linguas oficiais de España.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-televenta-autonomo/a-corunna/1781096/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna
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Comercial punto de venda Arteixo
 
Martes, 03 Marzo 2015 09:30

Oferta comercial en punto de venda para empresa EMPLEABILIDAD Y TRABAJO TEMPORAL SL.

Se precisa incorporar comercial punto de venda para tenda de telefonía móbil.

Experiencia de 3 a 5 anos como comercial. Se valorará experiencia como comercial en telefonía.

Boa presencia.

Don de xentes.

Alta na SS. Contrato laboral.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-punto-de-venta/a-corunna/1780887/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Comercial televenda Ortigueira (A Coruña)
 
Martes, 03 Marzo 2015 10:12

CC Bembibre compañía de servizos tecnolóxicos avanzados ubicada en San Román de Bembibre (León) especializada en servizos de 
contacto e atención ó cliente de terceiros, sexan entidades privadas ou públicas para desenvolvemento de plans específicos de venda.

CC Bembibre busca comerciais de telemarketing para Ortigueira.

Base de datos proporcionada pola empresa.

Traballo por obxectivos.

Non é necesario experiencia previa.

Forte perfil comercial.

Facilidade de traballo en equipo.

Bo manexo dos sistemas informáticos.

Salario fixo + posibilidades de comisións.

Formación continuada a cargo da empresa.

Bo ambiente de traballo.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-de-televenta/a-corunna/1781309/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Encargado/a 40h. Lugo
 
Martes, 03 Marzo 2015 10:18
 
COMERCIALES PLUS multinacional do sector de moda necesita incorporar un encargado/a para Lugo.

Se require experiencia como encargado/a en tendas do sector textíl, de alomenos un ano.

Se require experiencia como director de equipos.

Flexibilidade de funcións.

Xestión da tenda.

Capacidade de liderazgo.

Traballo en equipo. Xornada laboral completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/encargado-a-40h-lugo/lugo/1781154/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=lugo
 

Dependientes/as Pontevedra
 
Martes, 03 Marzo 2015 10:33

NORTEMPO ETT SL selecciona dependentes/as para Pontevedra.

Funcións de atención ó público en horario de tarde.
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Contrato parcial de 28 hrs semanais.

4 tardes a semana que incluén sábados e domingos.

Se require experiencia en atención ó público.

Contrato de duración determinada.

Xornada laboral parcial de tarde de fins de semana.

Horario de 16 a 23 hrs.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependientas-es/pontevedra/1781074/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=pontevedra

Asociado (comercial coach) Lugo
 
Martes, 03 Marzo 2015 11:59

O grupo LMI/SMI-Spain e unha compañía internacional, pioneira e líder mundial.

Se require experiencia no campo de coaching/consultoría/formación.

Imprescindible certificado en coaching.

Capacidade de xestionar todo o ciclo de venda.

Habilidades sociais que permitan o traballo en equipo e a cooperación permanente.

Alto nivel de empatía.

Ampla experiencia e coñecemento no mundo empresarial.

Orientación a resultados. Contrato de autónomo/freelance.

Para máis información: http://www.lmi-spain.com/

Salario de 54.000 euros ano.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asociado-comercial-coach/lugo/1781218/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=lugo

Asociado (comercial coach) Pontevedra
 
Martes, 03 Marzo 2015 12:00

O grupo LMI/SMI-Spain e unha compañía internacional, pioneira e líder mundial.

Se require experiencia no campo de coaching/consultoría/formación.

Imprescindible certificado en coaching.

Capacidade de xestionar todo o ciclo de venda.

Habilidades sociais que permitan o traballo en equipo e a cooperación permanente.

Alto nivel de empatía.

Ampla experiencia e coñecemento no mundo empresarial.

Orientación a resultados. Contrato de autónomo/freelance.

Para máis información: http://www.lmi-spain.com/

Salario de 54.000 euros ano

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asociado-comercial-coach/pontevedra/1781225/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=pontevedra

Carretillero/a A Coruña
 
Xoves, 05 Marzo 2015 08:16

O grupo Legaria ETT especialista en RRHH necesita seleccionar un carretilleiro/a para  A Coruña.

Necesitamos un carretilleiro/a para empresa de alimentación en A Coruña.
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A persoa seleccionada acreditar experiencia previa en postos onde se requira o manexo da carretilla elevadora en almacens ou procesos 
produtivos.

Se ofrece un contrato por obra ou servizo por campaña.

Xornada intensiva.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carret i l lero -a/a-corunna/1781757/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=a-corunna

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarias-os-textil/a-corunna/1782516/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=a-corunna

Operarios/as textil A Coruña
 
Xoves, 05 Marzo 2015 08:17

NORTEMPO ETT selecciona operarios/as para importante empresa textil en Arteixo (A Coruña).

Súas funcións serán embolsar, etiquetar, preparar pedidos ademais das tarefas propias de almacén. É imprescindible ter coñecementos 
a nivel de usuario de informática ou manexo de PDA.

Se require ter experiencia previa alomenos dun ano en fábricas, mellor do sector textil.

Disponibilidade de incorporación inmediata.

Disponibilidade de turnos de mañá, tarde ou noite.

Valorable residencia en Arteixo ou arredores.

Contrato temporal de obra ou servizo.

Salario segundo convenio.

Xornada laboral completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarias-os-textil/a-corunna/1782516/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=a-corunna

Condutor drive-test Plasencia A Coruña
 
Xoves, 05 Marzo 2015 08:18

EUROCONTROL SA e unha empresa dos sectores da Industria e as Telecomunicacións.

Se necesitan cubrir 3 vacantes.

Para funcións de conducción de vehículo para rexistro de medidas de Drive Test.

Se require:

Formación profesional de Grado Medio ou Superior.

Carné de conducir con 4 anos de antiguedade mínimo.

Coñecemento da zona e disponibilidade para viaxar.

Valorable experiencia en posto semellante.

Valorable coñecementos e experiencia no manexo de equipos TEMPS.

Incorporación inmediata.

Salario segundo valía.

Contrato de duración determinada.

Xornada completa. Traballo a días soltos.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/conductor-drive-test-plasencia/a-corunna/1782556/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=a-corunna

Asesores/as de beleza A Coruña
 
Xoves, 05 Marzo 2015 08:19

Importante empresa do sector de beleza precisa cubrir 20 prazas de asesores/as de beleza a comisión  para Coruña.
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Podes gañar grandes agasallos que tamén podes vender.

Comisións de ata un 40%. (si vendes 25 euros podes gañar ata 6 euros limpios).

Xornada de traballo parcial.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-s-sector-belleza/a-corunna/1782820/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Profesores/as para seminarios de técnicas de estudo A Coruña
 
Xoves, 05 Marzo 2015 08:24
 
Educaventura enseña SL necesita incorporar cinco postos de profesores/as para impartición de técnicas de estudo, para alumnos de 
ensino primario e secundario.

Se require ser licenciado en psicoloxía ou pedagoxía ou psicopedagoxía.

Incoporación inmediata.

Turnos de tarde de 16:00h ata 17:30h.

Xornada parcial tardes.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/profesores-para-seminarios-de-tecnicas-de-estudios/a-corunna/1782033/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=educacion-formacion&utm_term=a-corunna

Electromecánico vehículos industriais camión (oficial de 1a) A Coruña
 
Xoves, 05 Marzo 2015 08:34
 
Vulcanizados Retuerto empresa líder en reparación mecánica de vehículo industrial en Ciervana (Vizcaia) precisa incorporar oficiais de 
1ª especialistas en electromecánica e electricidade de vehículos industriais (camións).

Terá como funcións as de especialista en electromecánica para vehículos industriais (camión) para hidráulica e electricidade.

Se require experiencia mínima de cinco anos en posto semellante.

Se valorará experiencia en servizos oficiais e coñecementos multimarca de vehículo industrial como especialista en electricidade, ou 
neumática ou hidráulica de camión (cisternas ou residuos urbanos).

Titulación de grado medio en electromécanica ou semellante.

Salario bruto de 27000 euros/ano.

Contrato indefinido.

Xornada completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electromecanico-de-vehiculos-industriales-camion-oficial-de1/a-corunna/1782590/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=a-corunna

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX OMIX

IV Programa "Lecer e aventura" do Concello de Santiago
Martes, 03 Marzo 2015 10:44

A Concellería de Xuventude do Concello de Santiago convoca o IV Programa "Lecer e aventura"

DATA DE REALIZACIÓN:  do 30 de marzo ao 1 de abril.

LUGAR: Parque Pena Aventura. Bustelo- Salvador. Ribeira da Pena (Portugal).

DESTINATARIOS: Rapaces e rapazas de 14 a 30 anos, empadroados no Concello de Santiago.

No caso de quedar prazas vacantes atenderanse outras solicitudes.

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 40 persoas.

COTA DE INSCRICIÓN: 45 €, incluíndo monitoraxe, desprazamento e pensión completa.

Máis información no Centro Sociocultural do Ensnache, Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16 baixo.
Santiago de Compostela, teléfono 981 543 001.
dptoxuventude@santiagodecompostela




