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EN PORTADAEN PORTADA

Preto dunha vintena de concellos da Coruña colaboran con Xuventude na pro-
moción das vantaxes do carné xove 
 
Xoves, 19 Febreiro 2015 08:04

A Consellería de Traballo e Benestar prorrogará ata finais deste ano o convenio que mantén coa 
Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para a incorporación das vantaxes do car-
né xove ás actividades e servizos municipais. O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio 
Rodeiro, mantivo hoxe en Val do Dubra unha xuntanza co alcalde, Camilo Varela, para abordar a 
cooperación neste eido. Durante a vixencia deste convenio, un total de 50 concellos adheríronse 
dos que preto de 20 pertencen á provincia da Coruña, entre eles Val do Dubra.

A través deste convenio, a Consellería de Traballo e Benestar comprométese a facilitar ás entidades locais a opción de constituírse 
en centro expendedor do Carné Xove, achegar a información actualizada sobre este programa, proporcionar asesoramento técnico 
e difundir a colaboración de cada entidade local que se sume a esta iniciativa, dando visibilidade ao seu compromiso coa mocidade.
Pola súa banda, a Fegamp asume a promoción difusión e potenciación do contido do convenio entre as entidades locais de Galicia 
para a súa adhesión. Os concellos asumen un desconto aos titulares do carné xove no importe das taxas ou prezos do servizos mu-
nicipais que prestan, así como nas actividades dirixidas á xuventude que organice ou nas que participe o concello. Para elo deben 
modificar as ordenanzas municipais ou normativa de aplicación nun prazo máximo de seis meses para que o desconto poida facerse 
efectivo.

A promoción do carné xove é unha das prioridades da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Esta iniciativa proporciona aos 
seus máis de 56.500 usuarios galegos diversas vantaxes, tales como descontos e ofertas especiais nos máis de 2.500 establece-
mentos adheridos ao programa en Galicia e aos do resto de comunidades autónomas e dos 40 países europeos que participan nel.
Ademais, teñen dereito á rebaixa de ata un 25% nas iniciativas que organiza a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, tales 
como a Campaña de Verán, os programas de mobilidade e de ocio alternativo. Tamén inclúe un seguro gratuíto de viaxe, que cobre 
calquera continxencia dos mozos nos seus desprazamentos ao estranxeiro.

Voluntariado Xuvenil

Por outra banda, o director xeral de Xuventude e Voluntariado aproveitou a estadía no municipio coruñés para entregar os certifica-
dos de participación aos 8 voluntarios xuvenís que desenvolveron en 2014 un proxecto de acción de voluntariado, que desenvolveu 
Val do Dubra no marco do programa Servizo de Voluntariado Xuvenil e que estivo relacionado con actividades xuvenís e de medio 
ambiente.

Pontevedra acolle un intercambio xuvenil de 35 galegos e gregos sobre mobili-
dade e educación non formal
 
Venres, 20 Febreiro 2015 11:32 

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, participou hoxe nunha sesión infor-
mativa sobre os programas de mobilidade e educación non formal no eido da xuventude que forma 
parte das actividades do intercambio xuvenil ‘Chemist`s shop of employment’.

Este intercambio foi aprobado ao abeiro do programa europeo ‘Erasmus+: Xuventude en Acción’ e 
organizado pola Asociación galega Percuta OMAR. Reúne estes días en Galicia a 35 mozos e mozas 
de entre 13 e 30 anos de idade, 17 de Galicia e 17 gregos.

Segundo explicou Rodeiro, a convivencia durante os nove días que dura o intercambio, “permitirá 
que os mozos compartan experiencias, culturas, tradicións, costumes e habilidades, participando en distintas actividades como obradoi-
ros, charlas informativas e dinámicas de grupo sobre temas como a busca de emprego, o emprendemento xuvenil, reciclaxe, a música e a 
cultura, entre outros”.

Ovidio Rodeiro destacou que “a mobilidade promove maiores oportunidades de aprendizaxe, de cidadanía, inclusión social e solidariedade 
e reforza vínculos entre os mozos participantes”. “A participación en proxectos de educación non formal facilita a adquisición de competen-
cias, aptitudes e habilidades que axudarán ao desenvolvemento persoal, educativo e profesional dos mozos”, engadiu.

O programa europeo Erasmus+ para a educación, a formación, a mocidade e o deporte, con vixencia 2014 – 2020, ten entre os seus 
obxectivos específicos mellorar o nivel de aptitudes e competencias dos mozos e mozas; promover a participación na vida democrática 
en Europa e no mercado de traballo; a cidadanía activa; o diálogo intercultural; a inclusión social e a solidariedade; posibilitar ás per-
soas que traballan no ámbito da xuventude e aos mozos e mozas maiores oportunidades de mobilidade por motivos de aprendizaxe; 
potenciar a dimensión internacional das actividades xuvenís e o papel dos traballadores e organizacións no eido da xuventude como 
estruturas de apoio aos mozos e mozas.

O programa fomenta a mobilidade dentro e fóra dos límites da Unión Europea, a aprendizaxe non formal e o diálogo intercultural e 
tamén apoia a empregabilidade e a inclusión de todos os mozos e mozas independentemente do contexto social, educativo ou cultural 
ao que pertenzan.

No 2014 en Galicia foron aprobados un total de 43 proxectos no marco do programa ‘Erasmus+: Xuventude en Acción’, cun orzamento 
total de 920.781 euros, nos que participaron 1.506 mozos e mozas. Con estas cifras, as asociacións xuvenís da Comunidade xestionan 
o 9,24% do orzamento do programa a nivel estatal, pese a que poboación nova de Galicia representa só un 5,3% do total español.

Segundo indicou o director xeral de Xuventude e Voluntariado, “este elevado índice de participación pon de manifesto unha importante 
iniciativa dos mozos e mozas galegos en temas de mobilidade e participación activa en todas as actuacións que teñan que ver coa adqui-
sición de competencias mediante a aprendizaxe non formal”.
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Os intercambios xuvenís son “unha gran oportunidade” para a mocidade e, por iso, indicou que un dos eixos do Plan Estratéxico de 
Xuventude é o fomento da mobilidade xuvenil.

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

"Jóvenes y género, el estado de la cuestión"  
 
Martes, 17 Febreiro 2015 08:49

O Centro Reina Sofía sobre adolescencia e xuventude ven de publicar o informe "Jóvenes y género, 
el estado de la cuestión"

O obxectivo deste monográfico é analizar as actitudes e os comportamentos dos mozos e das mo-
zas, así como diferentes elementos do contexto en que se socializan, dende unha perspectiva de 
xénero. A partir dunha mirada ampla e comprensiva, trátase de coñecer en que medida existen 
diferenzas entre rapaces e rapazas en cuestións relacionadas coa saúde, as relacións familiares, a 
sexualidade, a educación e o acceso ao emprego, o valores, o uso do tempo libre, o uso das TIC ou 
a violencia de xénero.

O estudo foi elaborado a partir da análise e a comparación de numerosas fontes secundarias, nacio-
nais e europeas, que miden e cuantifican todos eses parámetros aos que nos referimos (demografía, 
traballo, saúde, vivenda, valores, etc.).

Máis información:
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/Dossierprensa/Jvenes_y_Gnero-El_estado_de_la_cuestin.pdf

Estadías nas residencias de tempo libre de Panxón e O Carballiño  
 
Mercores, 18 Febreiro 2015 08:08

A Consellería de Traballo e Benestar convoca estadías nas residencias de tempo libre de Panxón e O Car-
balliño para o ano 2015, sitas nas localidades de Panxón-Nigrán (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense).

Persoas destinatarias: persoas maiores de idade, ou menores sempre que vaian acompañados/as dos/
as seus/súas proxenitores/as ou titores/as legais, que teñan a súa residencia en territorio español.

Igualmente poderán acollerse a estas estadías os/as galegos/as residentes no exterior.

O servizo de residencia consistirá no aloxamento e mantenza en réxime de pensión completa durante a quenda adxudicada ás persoas 
beneficiarias.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS419A.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de marzo de 2015.

Máis información no DOG do 18 de febreiro de 2015.

Planta unha árbore no Bosque de Galicia  
 
Mercores, 18 Febreiro 2015 10:59

A Fundación USC Deportiva, en colaboración coa Fundación Cidade da Cultura de Galicia, organiza 
a actividade “Planta unha árbore no Bosque de Galicia”. Nesta actividade darase a coñecer este 
novo espazo verde de Compostela a través dun pequeno paseo que culminará coa plantación dunha 
árbore.

O obxectivo da Fundación USC Deportiva coa súa participación neste proxecto é contribuír á sensibilización da sociedade con respecto 
á importancia de manter uns hábitos de vida saudables e promover actividades que incidan neste aspecto e o futuro Bosque de Galicia, 
cos seus camiños e escaleiras, será un lugar idóneo para este tipo de actividades.

A actividade é de balde previa inscrición e terá lugar todos os sábados pola mañá dende o 14 de febreiro ata o 25 de abril (agás o 4 
de abril).

Máis información na web www.fundacionuscdeportiva.org ou no teléfono 881 975 399.

O 21 de marzo é o Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial. 
Participa!  
 
Mercores, 18 Febreiro 2015 11:45

A Asemblea das Nacións Unidas declarou en 1966 o 21 de marzo como o Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial, co 
fin de promover e protexer os ideais da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, cuxo primeiro artigo afirma que "todos os seres 
humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos".
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Con tal fin, dende a Campaña No hate anímante a que achegues o teu gran de area participando en 
diferentes accións:

Envía un VÍDEO de non máis de 30 segundos de duración que conteña unha mensaxe curta en inglés 
contra o racismo e a discriminación e onde se vexa algo que identifique claramente a España, como 
por exemplo algún elemento típico da nosa cultura ou a nosa gastronomía, ademais do logo de No 

hate, que se mostre de xeito creativo: debuxándoo, recortándoo, tecéndoo ou como se che ocorra! Entre todas as propostas recibidas 
se seleccionará a que represente a España na campaña europea. Envía o teu vídeo antes do 2 de marzo a nohate@injuve.es

Redacta en inglés un POST, entre 400-700 palabras sobre o tema en cuestión, para o blog da campaña (en 'Contact us'). Envía a túa 
entrada ata o 14 de marzo.

Atrévete cun MEME, unha fotografía con mensaxe contra a discriminación e o racismo, de 500 x 500 pixeis, sen logos, e co texto 
en inglés cuxo lema sexa: I am not racist, but...? (o "but" non é obrigatorio). As mellores fotografías serán seleccionadas para unha 
exhibición por toda Europa! Tamén tes ata o 14 de marzo para facer chegar a túa foto, a través de correo electrónico: nohatespeech.
movement@gmail.com

Policias portuarios para Vigo  
 
Xoves, 19 Febreiro 2015 07:20

A Autoridade Portuaria de Vigo realiza convocatoria de postos de traballo para cubrir 5 prazas mediante contrato temporal de reveza-
mento ao 75 % da xornada.

5 prazas de policía portuario/a-concurso de méritos.

Requisitos:

- Estar desempregado/a e inscrito/a como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia.

- Ser maior de idade.

- Ser cidadán/a da Unión Europea con dominio fluído do castelán e galego.

- Estar en posesión do título de graduado/a en ESO, Formación Profesional de Grao Medio, Formación Profesional de Grao Superior 
ou equivalente.

- Estar en posesión do permiso de condución clase B e autorización BTP en vigor.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de marzo de 2015.

Máis información no DOG do 19 de febreiro de 2015 e en www.apvigo.es

Xornada "A educación non formal e garantía xuvenil desde o ámbito local"  
 
Venres, 20 Febreiro 2015 00:00

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca a Xornada "A educación non formal e ga-
rantía xuvenil desde o ámbito local"

Lugar e datas:

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2015.

Salón de Actos da Escola Galega de Administración Pública. EGAP.

Obxectivos:

Informar sobre os programas da DXXV que se van a poder promover directamente desde os concellos.

Informar das medidas postas en marcha, dentro do programa de garantía xuvenil, desde a Xunta de Galicia.

Destinatarios:

Concelleiros de Xuventude e de Voluntariado, Informadores/as e técnicos/as de Xuventude, técnicos dos Espazos xove, responsa-
bles  de voluntariado dos concellos, dinamizadores xuvenís, directivos e membros de asociación xuvenís, entidades prestadoras 
de servizos a Xuventude, persoal das escolas de tempo libre, orientadores laborais, orientadores dos institutos e aquelas persoas 
interesadas na temática.

O prazo de inscrición estará aberto ata o día 2 de marzo as 14.00 h

Formulario de inscrición

Programa

10:00. Entrega de documentación.

10:30 h. Inauguración. Beatriz Mato Otero.Conselleira de Traballo e Benestar. 
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11:00 Liñas de actuación dentro do Programa de Garantía xuvenil.
Ana Mª Díaz López. Directora Xeral de Emprego e Formación.

11:30 h. Galeuropa: a mobilidade trasnacional xuvenil promovida polos concellos. Deseñando o teu futuro: proxectos dende os con-
cellos para achegar aos mozos á realidade socioempresarial
Yolanda Otero Balsa. Subdirectora Xeral de Promoción de actividades.

12:15 h. Descanso

12:45 h. A educación non formal nos programas da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: a certificación de competencias.
Mª Begoña Mosteiro Blanco. Subdirectora Xeral do Instituto da Xuventude de Galicia

13:15 h. A difusión da información desde as Antenas universitarias de información xuvenil. Correspondentes 3.0. no ámbito local. 
Experiencias desde as Omix.
Suso Antelo García. Director do Centro coordinador de Información Xuvenil.

13:35 h. Convocatoria do Programa de Voluntariado Xuvenil. Programas ambientais en defensa do lume. Programa ambiental no 
Parque Nacional Illas Atlánticas.
Alberto José Otero Peña. Subdirector Xeral de Voluntariado e Participación.

14:00 h. Clausura. Ovidio Rodeiro Tato. Director Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior  
 
Luns, 23 Febreiro 2015 00:00

A Consellería de Cultura e Educación convoca probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e 
de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para 
o ano 2015.

Ciclos Formativos de Grao Medio:

O prazo de presentación estará abranguido entre os días 7 ao 20 de abril de 2015, ambos os dous 
incluídos.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio irá dirixida ao 
director ou á directora de calquera centro docente público que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 
2014/2015.  utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es co procede-
mento ED312C.

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel.

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 3 de xuño de 2015.

Poderán inscribirse nás probas de acceso quen non cumpra os requisitos académicos esixidos para acceder a ciclos formativos de grao 
medio e teña cumpridos 17 anos ou os cumpra no ano natural de celebración da proba.

Ciclos Formativos de Grao Superior:

O prazo de presentación estará abranguido entre os días 23 de febreiro e 6 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.

A solicitude de inscrición para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior irá dirixida ao director ou á directora de 
calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de for-
mación profesional no curso académico 2014/15 (agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro).

As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento ED312D.

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel. 

As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 29 de abril de 2015.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos 
exixidos para acceder a eles e estean nalgunha das seguintes situacións:

a) Ter dezanove anos ou facelos no ano natural de realización da proba.

b) Facer ou ter feitos os dezaoito anos no ano natural de realización da proba, e dispor dun título de técnico que pertenza a algunha 
familia profesional incluída na opción a que se opta.

Máis información en www.edu.xunta.es/fp e no DOG do 23 de febreiro de 2015

Prazas nas escolas infantís 0-3 anos  
 
Luns, 23 Febreiro 2015 08:03

A Axencia Galega de Servizos Sociais convoca a adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 
2015/16.

Requisitos:
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a) Que o neno ou a nena teña a súa residencia en Galicia e xa nacese no momento de presentación da so-
licitude.

b) Idade do neno ou da nena:

- Ter unha idade mínima de tres meses na data de ingreso.

- Non ter feitos os 3 anos de idade o 31 de decembro de 2015.

Poderán ser eximidos do límite de idade dos 3 anos os nenos e as nenas con necesidades específicas de apoio educativo, logo da emi-
sión do ditame do equipo de orientación específico da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universita-
ria correspondente.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de marzo de 2015.

As solicitudes de novo ingreso están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento BS402A.

As solicitudes de renovación de praza están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento BS402F.

Máis información no DOG do 23 de febreiro de 2015 e en http://www.escolasinfantisdegalicia.es/

Sorteo entradas para ver o Compos - UP Langreo  
 
Luns, 23 Febreiro 2015 08:17

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, coa colaboración da SD Compostela, invítante a 
participar no sorteo do Carné Xove desta semana.

Sorteamos 10 lotes de 2 entradas para encontro entre a SD Compostela e o UP de Langreo, que se 
celebrará o día 15 de marzo, no Estadio Municipal de San Lázaro.

Podes participar enviando xa o formulario ata as 9.00 h do martes, día 9 de marzo de 2015.

A entradas poderanse retirar nas oficinas da SD Compostela, no estadio de San Lázaro, na semana anterior o encontro, ou nas taquillas 
do estadio o mesmo día do partido. O gañador deberá presentar o carné xove en vigor.

GAÑADORES (publicarase aqui o resultado do sorteo o día 9 de marzo).

Premios Nacionais de Xuventude para o ano 2015  
 
Luns, 23 Febreiro 2015 08:28

O Instituto da Xuventude, INJUVE, convoca os Premios Nacionais de Xuventude para o ano 2015.

Os Premios Nacionais de Xuventude 2015, supoñen un recoñecemento ao labor desenvolvido polo 
novos, de carácter extraordinario, cuxa finalidade é a de estimular e recoñecer, a traxectoria e es-
forzo, 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.

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 
España, 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 4 de abril de 2015.

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 candidato pola que se opta a un dos premios previstos.

Máis información no BOE do 23 de febreiro de 2015 e en www.injuve.es

Día mundial da Saúde  
 
Luns, 23 Febreiro 2015 10:48

O sábado 5 de abril, a asociación de estudantes de medicina ME.I.GA celebrará unha vez máis o Día Mundial da Saúde.
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Durante toda a xornada, estudantes de medicina e profesionais médicos estarán na Alameda de San-
tiago de Compostela invitando a todos os transeúntes a saber máis sobre a súa saúde. Realizaranse 
de forma gratuíta medicións de tensión, glicemias, índices de masa corporal, grupos sanguíneos e 
medición de tensión ocular (glaucoma). As persoas interesadas poderán informarse sobre diversos 
temas como a saúde da pel, a saúde visual, axudas, autoexploración de mama, saúde sexual, valorar 
a súa dependencia ao tabaco e alcohol, facer tests de alerxia, actividades de primeiros auxilios, etc. 
Tamén se poñerán a disposición dos asistentes información sobre distintas enfermidades como 
diabete, S. Down, Alzheimer, enfermidade celíaca, enfermidades neuromusculares, dano cerebral, 
nenos hiperactivos, fibromialxia e trastornos de personalidade entre outras.

Para os nenos haberá unha área especial de xogo educativo, xa coñecida por moitos, popularizada 
como o hospital de ositos, onde os máis pequenos poden disfrazarse de médicos e coidar dos ositos 
enfermos que temos. Inténtase que os nenos perdan o medo á bata branca, ao mesmo tempo que 

aprenden máis sobre o seu corpo e a súa saúde. Este ano teremos tamén unha clase de Zumba (12:00h) e unha de Capoeira (18:00h), 
nas que todos os participantes recibirán unha matrícula gratis no Multiusos Fontes do Sar ou Complexo Deportivo Santa Isabel.

En definitiva, trátase de proporcionar a todas as persoas a oportunidade de participar en actividades que poden mellorar a súa saúde. 
A chuvia non será un problema dado que haberá 7 carpas.

Máis información en https://es-es.facebook.com/meigausc

NOVAS FORMACION            OUTROS CURSOS

Programa de actividades da Concellería de Xuventude do concello de Santiago de 
Compostela
Martes, 17 Febreiro 2015 10:56

Programa de actividades da Concellería de Xuventude do concello de Santiago de Compostela:

Taller cociña phoskitos e tigretóns
21 de maio de 19 a 21 h
Local de Hello Cooking, na Rúa de Sar 96
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
10 €

Taller aprender a tecer con calceta
12, 19 e 26 de marzo de 17 a 18:30 h
En Faino ti, Rúa de San Pedro 89
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
De balde

Taller de ganchillo
15 e 16 de abril de 17 a 18:30 h
En Faino ti, Rúa de San Pedro 89
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
De balde

Taller trapillo
6 e 7 de maio de 17 a 18:30 h
En Faino ti, Rúa de San Pedro 89
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
De balde

Taller de realización dun organizador coa técnica do scrapbooking
24 e 25 de marzo de 17 a 20 h
Centro sociocultural e xuvenil O Ensanche
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
De balde

Taller love coaching
28 de abril de 17 a 20 h
Centro sociocultural e xuvenil O Ensanche
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
De balde

Obradoiro introducción ao traballo co coiro
7, 14 e 21 de abril de 17 a 20:30 h
Centro sociocultural e xuvenil O Ensanche
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
De balde

Curso de lingua de signos básico
luns e mércores do 2 de marzo ao 27 de abril de 17 a 19 h
Casa das asociacións de Cornes
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
15 €
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Curso de lingua de signos avanzado
luns e mércores do 4 de maio ao 22 de xuño de 17 a 19 h
Casa das asociacións de Cornes
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
15 €

Curso conversa en inglés. Nivel básico
mércores do 4 de marzo ao 17 de xuño de 17 a 19 h
Centro sociocultural e xuvenil O Ensanche
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
de balde

Curso conversa en inglés. Nivel avanzado
mércores do 4 de marzo ao 17 de xuño de 19 a 21 h
Centro sociocultural e xuvenil O Ensanche
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
de balde

Curso persoal branding (crea a túa marca persoal)
12, 19 e 26 de marzo de 16:30 a 20:30 h
Casa das asociacións de Cornes
Mozas e mozos a partires de 16 anos
de balde

Curso Comunicación laboral e profesional
9, 16 e 23 de abril 16:30 a 20:30 h
Casa das asociacións de Cornes
Mozas e mozos a partires de 16 anos
de balde

Curso de Monitor de tempo libre
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 de xuño e 18, 10, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 de xullo
de luns a sábado de 9 a 14 h e de 16:30 a 21:30 h
Centro sociocultural e xuvenil O Ensanche/Centro xuvenil Don Bosco
Mozas e mozos a partires de 18 anos
170 € para empadroados e 270 € para non empadroados

Curso iniciación a fotografía
venres e sábados 10, 11, 24 e 25 de abril, os venres de 17 a 21 h e os sábados de 10:30 a 13:30 h.
Centro sociocultural e xuvenil O Ensanche
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
de balde

Curso fotografía para viaxar
venres e sábados 22, 23, 29 e 30 de maio, os venres de 17 a 21 h e os sábados de 10:30 a 13:30 h.
Centro sociocultural e xuvenil O Ensanche
Mozas e mozos de 14 a 30 anos
de balde

Taller cociña hamburguesas e hot dogs gourmet
xoves 23 de abril de 19 a 21:30
Local de Hello Cooking, na Rúa de Sar 96
Mozas e mozos de 16 a 30 anos
10 €

Máis información no CSC e xuvenil O Ensanche.
Frai Rosendo Salvado 14-16 baixo
Santiago de Compostela
Teléfono 981 543 001
dptoxuventude@santiagodecompostela.org

Curso Avanzado de Especialización Orquestral
Venres, 20 Febreiro 2015 08:20

A Escola de Altos Estudios Musicais de Galicia convoca probas de acceso ao Curso Avanzado de 
Especialización Orquestral para cubrir 18 prazas en diferentes especialidades:

Violín 6

Viola 2

Violoncelo 2

Contrabaixo 1

Óboe 1

Frauta 1

Clarinete 1

Fagot 1

Trompa 1

Trompeta 1

Percusión 1
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Beneficiarios

Instrumentistas das especialidades ofertadas en posesión de titulación superior.

Requisitos

Idade: Poderán inscribirse aqueles candidatos nacidos a partir do 1/10/85.

Estar en posesión do título de Grao Superior ou certificación de estudos que corresponda e que acredite a finalización dos estudos 
musicais ou ben que se encontre en trámites de finalización. Neste último caso, o alumno deberá posuír a condición de titulado su-
perior antes do 31 de decembro de 2015.

Duración do curso

O programa terá unha duración total dun ano académico, dende o 1 de outubro de 2015 ata o 30 de xuño de 2016, segundo o calen-
dario que se estableza por parte da dirección da Escola.

Inscrición.

As solicitudes deberán presentarse, ata o día 25 de maio de 2015 a través da páxina web www.eaem.es

Obradoiros de manualidades en Xarela en Ourense
Venres, 20 Febreiro 2015 12:04

A Asociación Xarela convoca obradoiros de manualidades:

Creación de Fofuchas: 3 e 4 de marzo. 18 € 

Pintado de prendas: 7 e 8 de abril. 18 €

Traballos con coiro: 5 e 6 de maio. 18 €

Todos os talleres serán de 17 a 20:00 h

Crea coas túas mans: trapillo, calceta, ganchillo, broches, abalorios: os luns de marzo, abril e maio de 18:00 a 20:00 h. 25 € mes. 

Introdución á lingua de signos todos os xoves de marzo, abril e maio de 18:00 a 20:00 h. 15 € ao mes.

Máis información en Asociación XARELA Formación Animación.

Nuño de Ousende nº4 baixo, Ourense. Teléfono. 988 250 847.

Xarela.formacion.animacion@gmail.com

NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Curso de Monitor de atempo libre en Santiago de Compostela
Luns, 23 Febreiro 2015 11:08

A Escola de Tempo libre e Animación Sociocultural Don Bosco organiza un curso de actividades de 
tempo libre en Santiago de Compostela.

Datas: do 15 de xuño ao 30 de xullo de 2015.

Lugar: nas instalacións don Bosco e no Centro Sociocultural do Ensanche.

www.cxdonbosco.org

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL

Bolsas do Goberno Chino 2015-2016
 
Luns, 23 Febreiro 2015 10:15
 
O Ministerio de Educación da República China, convoca 15 bolsas para ciudadáns españois.

Para os seguintes programas: Estancia de investigación, curso de chino, programa de doutorado, programa de máster e programa de 
grao. 

Máis información tfno: 913883988 enmbjadachinaeducacion1@gmail.com, www.injuve.es
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BOLSAS E AXUDAS IDIOMAS

Bolsas para estudar chinés en China
 
Martes, 17 Febreiro 2015 07:42

 
A Oficina Económica e Cultural de Taipei en España (OECT) convoca 11 bolsas Huayu para os espa-
ñois interesados na aprendizaxe do idioma chinés mandarín na República de China (Taiwán).

Tres bolsas por un ano: dende o 1 de setembro de 2015 ata o 31 de agosto de 2016.

Oito bolsas por seis meses: dende o 1 de setembro de 2015 ata o 28 de febreiro de 2016.

Por outra parte, tamén convocan 3 bolsas Taiwan para aquelas persoas que queiran estudar carreiras de grao, máster ou doutorado na 
República de China (Taiwán).

Grao: máximo 4 anos, dende o 1 de setembro de 2015 ata o 31 de agosto de 2019.

Máster: máximo 2 anos, dende o 1 de setembro de 2015 ata o 31 de agosto de 2017.

Doutorado: máximo 4 anos, dende o 1 de setembro de 2015 ata o 31 de agosto de 2019.

O prazo para solicitar as bolsas estará aberto ata o 31 de marzo de 2015

Máis información:  http://www.roc-taiwan.org/ES/ct.asp?xItem=582259&CtNode=9466&mp=137&xp1=

BOLSAS E AXUDAS FORMACION PRACTICA

Bolsas para a formación no Instituto Xeográfico Nacional
 
Mercores, 18 Febreiro 2015 09:33
 
O Instituto Xeográfico Nacional convoca 14 bolsas para a formación nos campos da astronomía, a xeodesia, a xeofísica, a xeomática 
e a cartografía.

A contía individual da bolsa será de 12.000 € anuais e o seu importe aboarase por mensualidades 
vencidas, a razón de 1.000 € mensuais.

Requisitos:

Ter finalizado os seus estudos, despois do 31 de marzo de 2011.

Ter nacido despois do 31 de marzo de 1985.

Radioastronomía e técnicas geoespaciales: 2 bolsas. Observatorio de Yebes (Guadalajara).

Instrumentación astronómica e xeoespacial: 3 bolsas. Observatorio de Yebes (Guadalajara).

Xeofísica: 2 bolsas. Real Observatorio de Madrid.

Xeodesia: 1 bolsa. Sede Central do IGN. Rúa Xeral Ibáñez de Íbero, número 3, Madrid.

Xeomatica: 3 bolsas. Sede Central do IGN. Rúa Xeral Ibáñez de Íbero, número 3, Madrid.

Cartografía: 3 bolsas. Sede Central do IGN. Rúa Xeral Ibáñez de Íbero, número 3, Madrid.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de marzo de 2015

Máis información en www.ign.es e o BOE do 18 de febreiro de 2015

Bolsas en Novas Tecnoloxías da Deputación de Lugo
 
Mercores, 18 Febreiro 2015 10:47
 

A Deputación de Lugo convoca 3 bolsas para o Servizo de Novas Tecnoloxías:

2 bolsas destinadas a técnicos en sistemas microinformáticos e redes.

1 bolsa destinada a técnicos superiores de Secretariado que desexen ampliar a súa formación 
práctica no Servizo de Novas Tecnoloxías.

Requisitos: estar empadroado nalgún Concello da provincia de Lugo.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de febreiro de 2015.
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Máis información no BOP do 18 de febreiro de 2015.

Bolsas na Organización Nacional de Transplantes
 
Venres, 20 Febreiro 2015 07:45
 

A Organización Nacional de Transplantes convoca dúas bolsas.

A contía das bolsas queda establecida en 1.354,81 €/mes.

Requisitos: título de licenciado, ou de grao se é o caso, en Medicina e Cirurxía, Bioloxía, Farmacia 
ou Estatística. Así mesmo, deberá ter finalizado os estudos correspondentes ao devandito título no 
ano 2009 ou posterior.

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

Máis información no BOE do 20 de febreiro de 2015 e en www.ont.es

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE

Bolsas do goberno chinés para españois
 
Venres, 20 Febreiro 2015 07:58
 

O Ministerio de Educación da República Popular China convoca para o curso académico 2015-2016, 
15 bolsas (11 novas e 4 de renovación) para cidadáns españois, de acordo co Convenio Bilateral 
subscrito co Goberno Español.

Existen cinco modalidades de bolsas:

Programa de Grao (Undergraduate Program), menores de 25 anos con título oficial de bacharelato.

Programa de Másters (Master's Program), menores de 35 anos con título de grao.

Programa de Doutorado (Doutoral Program), menores de 40 anos con título de máster.

Programa do Curso de Chinés (Xeneral Scholar Program), menores de 45 anos e finalizase polo menos dous anos do estudo universitario.

Programa de Estanza de Investigación (Sénior Scholar Program), menores de 50 anos que polo menos posúan o título de máster ou 
sexan profesores asociados.

Para solicitar as bolsas haberá que rexistrarse na plataforma de CSC e seguir as instrucións. O formulario de solicitude fórmase auto-
maticamente online. O código de "AGENCY NON. " para os solicitantes de España é 7241. O formulario orixinal debe estar en inglés ou 
chinés.

Deberanse achegar fotocopias do pasaporte, título académico, certificado de notas, plan de investigación ou carta de motivación, car-
tas de recomendación, carta de admisión da Universidade chinesa de destino e currículo entre outros.

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

Máis información: http://es.chineseembassy.org/esp/whkj_1/t1239475.htm

BOLSAS E AXUDAS OUTRAS

Proxectos de cooperación para o desenvolvemento
 
Venres, 20 Febreiro 2015 07:27

 
A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento convoca subvencións 
para a realización de proxectos de cooperación para o desenvolvemento, incluídos os de Educación 
para o Desenvolvemento en España, correspondente ao ano 2015.

Beneficiarios:

As organizacións no de desenvolvemento que cumpran os seguintes requisitos:

Estar legalmente constituídas e inscritas no correspondente Rexistro de Asociacións, Fundacións ou de Entidades Relixiosas do 
Ministerio de Xustiza, como mínimo cinco anos antes da publicación da convocatoria.

Estar inscrita no Rexistro de ONGD adscrito á Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de marzo de 2015.

Máis información no BOE do 20 de febreiro de 2015.
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Subvencións para proxectos de voluntariado en Parques Nacionais
 
Luns, 23 Febreiro 2015 08:48
 

O Organismo Autónomo Parques Nacionais convoca subvencións para a realización de proxectos 
de voluntariado na Rede de Parques Nacionais, e centros e terreos adscritos ao Organismo Autó-
nomo Parques Nacionais, para o ano 2015.

Beneficiarios:

Entidades e organizacións non gobernamentais.

O prazo para presentar propostas estará aberto ata o 28 de marzo de 2015.

Máis información no BOE do 21 de febreiro de 2015 e en http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionais/programa-voluntariado/

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Convocada bolsa de emprego de médicos, odontólgos e técnicos de saúde en 
Extremadura
 
Mercores, 18 Febreiro 2015 13:27

O Servizo Extremeño de Saúde, convoca estas bolsas de emprego de diversas especialidades como persoal estatutario.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 10 de marzo de 2015. Máis información DOE do 18 de febreiro de 2015. www.doe.es

Convocadas 275 prazas de mestres no País Vasco
Mercores, 18 Febreiro 2015 13:29

As prazas convocadas son de varias especialidades. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 18 de febreiro de 2015.

Máis información BO do País Vasco do 18 de febreiro de 2015.

Policias portuarios para Vigo  
Xoves, 19 Febreiro 2015 07:20

A Autoridade Portuaria de Vigo realiza convocatoria de postos de traballo para cubrir 5 prazas mediante contrato temporal de reve-
zamento ao 75% da xornada.

5 prazas de policía portuario/a-concurso de méritos.

Requisitos:

Estar desempregado/a e inscrito/a como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia.

Ser maior de idade.

Ser cidadán/a da Unión Europea con dominio fluído do castelán e galego.

Estar en posesión do título de graduado/a en ESO, Formación Profesional de Grao Medio, Formación Profesional de Grao Superior 
ou equivalente.

Estar en posesión do permiso de condución clase B e autorización BTP en vigor.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de marzo de 2015.

Máis información no DOG do 19 de febreiro de 2015 e en www.apvigo.es

Convocadas 2 prazas de persoal laboral no Concello de Caspe (Zaragoza) 
Xoves, 19 Febreiro 2015 11:34

As prazas convocadas son 1 de chófer e 1 de oficial de primeira do servizo de mantemento.

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

Máis información BOE do 18 de febreiro de 2015. www.boe.es
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Convocadas 100 prazas de Axente da Garda Urbán en Barcelona
Xoves, 19 Febreiro 2015 11:34

As prazas convocadas polo Concello de Barcelona, son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes 
é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.

Máis información BOE do 19 de febreiro de 2015. www.boe.es

Convocada bolsa de emprego de enxeñeiro de montes en Navarra
Xoves, 19 Febreiro 2015 11:37

A Comunidade Foral de Navarra, convoca esta bolsa de emprego de enxeñeiro de montes.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 6 de marzo. 

Máis información www.060.es

Convocada bolsa de emprego de Facultativo especialista en Asturias
Xoves, 19 Febreiro 2015 11:38

A Consellería de Sanidade de Asturias, convoca varias bolsas de facultativos especialista en análisis clínico, nefroloxía, rehabilitación, 
obstetricia e xinecoloxía.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 11 de marzo de 2015. Máis información www.060.es

Auxiliar de axuda no fogar na Mezquita
Luns, 23 Febreiro 2015 09:15

O Concello da Mezquita fai unha convocatoria para a provisión dunha praza de persoal laboral temporal coa categoría de auxiliar de 
axuda no fogar.

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

Máis información no BOP de Ourense do 21 de febreiro de 2015 e na OMIX da Mezquita, teléfono 988 425 541.

Convocada unha praza temporal para doutor en ciencias ou enxeñería na UDC
Luns, 23 Febreiro 2015 10:14

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal preferentemente na área de Edafoloxía ou Química Analítica.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10  días desde a publicación o 21 de febreiro na páxina www.udc.es

Traballador social na Pobra do Brollon
Luns, 23 Febreiro 2015 10:21

Concello da Pobra do Brollón necesita ocupar a praza de traballador social.

O prazo para presentar solicitudes estará abaerto ata o 3 de marzo de 2015.

Máis información no BOP de Lugo do 21 de febreiro de 2015 e na OMIX de Pobra de Brollón, teléfono 982 430 001.

www.concelloapobradobrollon.es

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Controller A Coruña
 
Xoves, 19 Febreiro 2015 08:03

ADECCO líder mundial de RRHH selecciona un controller para A Coruña.

Supervisión da elaboración das Contas Anuais. Desenvolvemento do control interno.
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Organización do sistema de reporting e posterior análise xunto coa dirección financeira.

Coordinación dos distintos proxectos transversais no grupo, xa sexan informáticos, estratéxicos, financeiros ou contables. Elaboración 
do prosuposto, seguimento e control. Confección de Plan de Negocio da compañía e forecasts sucesivos.

Se require licenciatura ou enxeñería superior e 3 anos de experiencia.

Incorporación directa e inmediata.

Contrato laboral de duración determinada.

ADECCO Camino del Cerro de los Gamos, 3 28224 Madrid Pozuelo de Alarcón- Madrid´-.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/controller/a-corunna/1776571/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=administracion-de-empresas&utm_term=a-corunna

Promotor Freelancer A Coruña
 
Xoves, 19 Febreiro 2015 08:04

Empresa multinacional, no sector do vídeo marketing, ofrece un servizo integral especializado para todas as áreas de negocio.

Seleccionamos 20 postos de freelancer profesionais para toda España para o sector de vídeo marketing. O noso traballo consiste en 
promover a nosa oferta a súa carteira de clientes.

Se require ter propia carteira de clientes.

Se ofrece:

Contrato mercantil con condicións económicas moi ventaxosas e altas comisións.

Formación inicial e continuada.

Seguimento e apoio constante pola compañía.

Contrato autónomo e  freelance.

Xornada completa.

Salario de 24000 euros brutos.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/promotor-freelancer/a-corunna/1776118/?utm_source=empleate&utm_medium=agregador&utm_
campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Electromecánico vehículo industrial A Coruña
 
Xoves, 19 Febreiro 2015 08:41

ADECCO líder mundial de RRHH seleccionamos para importante empresa sector de transportes electromecánico de vehículo industrial 
de A Coruña.

Para mantemento preventivo e mecaníco/a rápida.

Solución rápida de averias.

Se require técnico superior FP rama de mecánica de vehículos e experiencia previa.

Experiencia en vehículo industrial.

Contrato a tempo parcial 20 hrs. semanais.

Incorporación directa coa empresa.

ADECCO Camino del Cerro de los Gamos, 3 28224 Madrid Pozuelo de Alarcón- Madrid´-.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electromecanico-a-vehiculo-industrial-ferrol/a-corunna/1776605/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=a-corunna

Reponedor/a turno de noite 96473/31 Coruña
 
Xoves, 19 Febreiro 2015 09:07

ADECCO líder mundial de RRHH seleccionamos para tenda de modas incorporar reponedores/as de tenda de modas, en turno de noite, 
para as seguintes tarefas:

Orden da tenda.
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Recoller e recolocar a roupa, accesorios e demais artículos.

Doblar e empaquetar, empechar, encintar, etc.

Agrupar modelos e tallas.

Reorganizar a exposición.

Non se requiren estudos nin experiencia.

Persoas con alto grado de responsabilidade.

Experiencia de seis meses ou un ano.

Disponibilidade para traballar polas noites algún día pola semana.

Incorporación inmediata.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/reponedor-a-turno-de-noche-96473-31-corunna/a-corunna/1776568/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=a-corunna

Teleoperador/a atención ó cliente con francés A Coruña
 
Xoves, 19 Febreiro 2015 12:15

ADECCO líder mundial de RRHH seleccionamos un teleoperador/a para atención ó cliente, con funcións de resolución de incidencias.
Xestión  e estado dos pedidos.

Facilitación de información ó cliente.

Se require experiencia de traballo en posto semellante.

Dominio do idioma francés.

Contrato de 3 meses. Xornada de 30-35 hrs. semanais.

Formación selectiva do 25 de febreiro ao 2 de marzo de 2015.

Incorporación a empresa a primeiro de marzo de 2015.

ADECCO Camino del Cerro de los Gamos, 3 28224 Madrid Pozuelo de Alarcón- Madrid´-

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperador-a-atencion-al-cliente-con-frances/a-corunna/1776589/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=atencion-al-cliente&utm_term=a-corunna

Teleoperador/a atención ó cliente con francés A Coruña
 
Xoves, 19 Febreiro 2015 12:15

ADECCO líder mundial de RRHH seleccionamos un teleoperador/a para atención ó cliente, con funcións de resolución de incidencias.

Xestión  e estado dos pedidos.

Facilitación de información ó cliente.

Se require experiencia de traballo en posto semellante.

Dominio do idioma francés.

Contrato de 3 meses. Xornada de 30-35 hrs. semanais.

Formación selectiva do 25 de febreiro ao 2 de marzo de 2015.

Incorporación a empresa a primeiro de marzo de 2015.

ADECCO Camino del Cerro de los Gamos, 3 28224 Madrid Pozuelo de Alarcón- Madrid´-

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperador-a-atencion-al-cliente-con-frances/a-corunna/1776589/?utm_source=empleate&utm_
medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=atencion-al-cliente&utm_term=a-corunna

Comercial produtos ecolóxicos A Coruña
 
Xoves, 19 Febreiro 2015 12:26

INBESTEAM SALES & HUMAN RESOURCES CONSULTING SL selecciona para empresa especializada na distribución de produtos cos-
méticos de A Coruña un comercial de produtos ecolóxicos (dietética e complementos) sobre todo para herbolarios, tendas de dietética, 
supermercados ecolóxicos, restaurantes vexetarianos e tendas de alimentación vexetariana en xeral.
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As principais funcións serán: búsqueda activa de novos clientes, preferentemente no canal Retail.

Seguimento dos clientes actuais.

Se require: experiencia de captación de novos clientes e xestión de carteira de clientes alomenos durante dous anos.

Se valorará traballo de comercial en empresa de dedicación a alimentos naturais, diétetica e produtos ecolóxicos.

Bo manexo de ferramentas informáticas e xestión comercial.

Vehículo propio.

Actitude positiva, proactividade, autónomo e acostumado a traballar por obxectivos.

Salario con beneficios sociais en función de valía. Xornada laboral completa.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-productos-ecologicos-dietetica-y-complementos/a-corunna/1776232/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=a-corunna

Comercial (produtos ecolóxicos, dietética e complementos) Vigo
 
Venres, 20 Febreiro 2015 12:20

Oferta de emprego como Comercial (produtos ecolóxicos, dietética e complementos) en INBESTEAM SAES & HUMAN RESOURCES 
CONSULTORÍA S.L., Vigo.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-productos-ecologicos-dietetica-y-complementos/pontevedra/1776234/?utm_
source=empleate&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=pontevedra

Profesionais Plan de Carreira Agencial Ofic. Ribeira, Noia e Arzúa Noia
 
Venres, 20 Febreiro 2015 12:21

Oferta de emprego como Profesionais Plan de Carreira Agencial Ofic. Ribeira, Noia e Arzúa en OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, Noia. Ref: 1097084.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/profesionales-plan-de-carreira-agencial/noia/1097084/

Asesor Financeiro / Delegado de Zona A Coruña
 
Venres, 20 Febreiro 2015 12:22

Oferta de emprego como Asesor Financeiro / Delegado de Zona en Importante Empresa do Sector Financeiro, A Coruña.

Ref: 1768453

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-financeiro-delegado-de-zona/a-corunna/1768453/

Administrativo/a Contable A Coruña
 
Venres, 20 Febreiro 2015 12:23

Oferta de emprego como Administrativo/a Contable en NORTEMPO, E.T.T., S.L., A Coruña.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativo-a-contable/a-corunna/1777212/

Promotor/a especialista viños e catas galicia A Coruña
 
Venres, 20 Febreiro 2015 12:25

Oferta de emprego como Promotor/a especialista viños e catas galicia en EUROVENDEX, A Coruña.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/promotor-a-especialista-viños-e/a-corunna/1777228/

Axente de seguros - Futura Direccion de Red Vigo
 
Venres, 20 Febreiro 2015 12:27

Oferta de emprego como Axente de seguros - Futura Direccion de Red en Orbita Seguros - Grupo Catalá Occidente, Vigo.

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-de-seguros-futura-direccion/vigo/1777257/
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NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX OMIX

CURSO DE BOTIQUÍN NATURAL
Venres, 20 Febreiro 2015 14:24

CURSO DE BOTIQUÍN NATURAL 

Os martes dende o 24 de febreiro ao 31 de marzo no Centro Multiusos de O Mosteiro.

Temario:

• Coñecemento das plantas medicinais máis comúns.

• Principios activos: ¿cómo extraelos para a súa aplicación?

• Dose de administración e precaucións.

• Tipos de preparacións e aplicacións prácticas: tinturas, aceites, ungüentos, pomadas, arabes, 
infusiones, etc.

Máis información na OMIX do Concello de Meis ou no 986712277.

CURSO DE SOPORTE VITAL BÁSICO E DESA(Desfibrilación Externa Semi-
Automática)
Venres, 20 Febreiro 2015 14:26

CURSO DE SOPORTE VITAL BÁSICO E DESA(Desfibrilación Externa Semi-Automática).

Recoñecido e avalado pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

venres tarde e sábados de mañá:

- Venres 27 febreiro (2h): 20.30h a 22.30h
- Sábado 28 febreiro(2h): 10h a 12h

- Venres 6 marzo (2h): 20.30h a 22.30h

- Sábado 7 marzo(2,5h): 10h a 12.30h

Máis información en inscricións na OMIX do Concello de Meis, no 986 712 277 ou
enomix@meis.es




