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EN PORTADAEN PORTADA

Xuventude visita aos participantes dos proxectos de acción voluntaria do cen-
tro educativo Divina Pastora de Ourense  
 
Xoves, 22 Xaneiro 2015 09:56

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, participou nun encontro con responsa-
bles educativos do colexio plurilingüe Divina Pastora en Ourense, co obxecto de visitar as accións 
que en materia de acción voluntaria se están levando a cabo no referido centro educativo, que se 
incorporou este ano ao proxecto de centros solidarios.

O responsable autonómico indicou que “o principal obxectivo do programa é promover valores de so-
lidariedade, participación e compromiso social entre a comunidade educativa (pais, nais, profesorado 
e alumnado), e favorecer que os escolares se comprometan como voluntarios a través dunha metodo-

loxía activa e participativa, que fomente o traballo en equipo e achegue ao alumnado a realidade do voluntariado”.

Pretende establecer vínculos entre as organizacións sociais e os centros educativos, e amosar que os mozos e mozas, xa desde a escola 
ou o instituto “son capaces de ofrecer un servizo valioso e necesario á sociedade”, segundo engadiu Rodeiro.

Cada centro escolar desenvolve con liberdade o seu proxecto solidario ou programa propio de voluntariado, ben a través dun proxecto único 
que repercute no mesmo centro ou no seu alumnado, ou ben realizado en colaboración cunha entidade inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria 
de Galicia. Todos os participantes recibirán un certificado acreditativo da acción realizada, que se inscribirá como experiencia neste Rexistro.

Un total de 1.250 mozos e 90 profesores

Neste curso académico 2014-15, son un total de catorce os centros de ensino que forman parte activa da Rede de Centros Escolares 
Solidarios. Ademais do centro obxecto da visita, incorporáronse á Rede os seguintes: CPR San Miguel (Vigo), IES Felix Muriel (Rianxo) 
e o CPR Abrente (Portonovo). En total, participan 1.250 mozos e mozas e 90 profesores.

Por outra parte, está aberto ata o día 19 de febreiro o prazo de inscrición no curso Aprendixaze-servizo: unha metodoloxía para forma-
ción e a acción voluntaria, destinado a profesores de centros educativos que lles permita o desenvolvemento de programas de volun-
tariado entre os alumnos.

O director xeral aproveitou tamén a súa intervención para facer balance no relativo ao voluntariado e indicou que, durante o ano 2014, 
déronse de alta 12 novas entidades que incorporaron a 162 novos voluntarios, mentres que, durante o período 2011-2014, as altas foron 
un total de 82, que incorporaron 1.525 novos voluntarios.

Así mesmo, apuntou que a Dirección Xeral conta cun plan de formación anual consensuado coas entidades de acción voluntaria que 
permitiu impartir en 2014 un total de 33 cursos para máis de 12.000 alumnos. Tamén destacou o Servizo de Voluntariado Xuvenil, un 
programa pioneiro en España para mozos e mozas de entre 16 e 30 anos no que, en 2014, participaron 711 voluntarios en 122 proxectos.

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Ruta Quetzal BBVA 2015  
 
Martes, 20 Xaneiro 2015 11:26

O número de bolsas ofrecidas para esta edición é de 200 das cales 76 corresponderán ás Comu-
nidades e Cidades Autónomas españolas, que terán unha representación mínima dunha bolsa; 
outras 72 para concursantes iberoamericanos, 50 para os fillos de empregados do Grupo BBVA e 
2 para a Embaixada da Minusvalidez.

Poderán concursar en Ruta BBVA 2015 mozos nacidos entre o 1 de xaneiro de 1996 e o 15 de xullo 
de 1997, que estean a cursar ensinanzas medias/educación secundaria ou universitarias e que non 
formasen parte de anteriores expedicións.

O concurso contemplará catro fases:

1. Envío online dun Formulario de Participación e do expediente académico dos dous anos de Bacharelato (ou título equivalente no 
país de orixe).

2. Unha creación musical ou literaria.

3. Un proxecto de emprendimiento social.

4. Unha entrevista persoal que se realizará por skype relativa aos traballos presentados.

A Fase 1 consistirá en encher online un Formulario de Participación, no que, ademais de datos persoais e escolares, se incluirán escanea-
dos e en formato pdf, un documento oficial de identidade e o expediente académico dos dous anos de Bacharelato ou título equivalente, 
debidamente compulsado polos centros nos que cursase ou curse os seus estudos. 

O prazo para enviar o formulario estará aberto ata o día 16 de febreiro de 2015. 

Unha vez cumplimentado o participante recibirá unha Ficha de Participación, necesaria para entrar nas seguintes fases. 
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A Fase 2 consistirá na elaboración dunha creación musical ou unha creación literaria sobre un dos seguintes temas:

- Africanidade, cultura nativa e mestizaxe na música tradicional colombiana.

- A explicación das cousas reais: unha visión máxica da vida tradicional en Colombia.

- Lendas e tradicións do Camiño de Santiago.

A creación musical será unha obra orixinal e inédita, composta e interpretada polo concursante con calquera instrumento para este concurso.

A composición enviarase en formato mp3 de audio e a súa duración non superará os 5 minutos. Ademais, deberase achegar a partitura 
en formato PDF, anotándose nesta o nome do instrumento utilizado. Neste PDF deberá constar o número de rexistro de participación 
que aparece na ficha de participación.

A creación literaria será un relato orixinal (novela, poema, diario, conto, obra de teatro, crónica xornalística, cómic, etc.) inspirado nun 
dos tres temas propostos.

A creación enviarase en formato PDF. A extensión máxima deste traballo será de quince páxinas por unha soa cara, cun interlineado de 
1,5, un tamaño de letra de 12 puntos e tipo de letra Arial. Neste PDF deberá constar o número de rexistro de participación que aparece 
na ficha de participación.

A ficha de participación e a creación musical ou literaria, deberán ser enviados nun único envío por correo electrónico á seguinte direc-
ción: concursorutabbva@liquidconcept.net, antes do día 26 de febreiro de 2015.

O traballo é individual, non se aceptarán os realizados en grupo. No traballo non poderá figurar o nome do autor, só deberase incluír o 
número de rexistro de participación que aparece na Ficha de Participación.

A Fase 3 consistirá na elaboración dunha proposta de emprendimiento social sobre un dos seguintes catro sectores que afectan á nosa 
sociedade:

- Economía colaboradora.

- Saúde.

- Educación (novos modelos de aprendizaxe).

- Sostibilidade ambiental.

De entre todos os proxectos presentados se elixirán os 30 proxectos de emprendimiento social que se traballarán no Programa de 
Emprendimiento Social da Ruta BBVA. Ademais esta proba servirá para o desempate en caso de igualdade de puntuación tras a valo-
ración dos expedientes e traballo.

Para realizar esta proba o candidato debe seguir o procedemento especificado http://www.rutabbva.com/TLRQ/?id=1076 aquí onde 
encontrará información sobre cada un dos retos e onde deberá:

- Presentar un vídeo dun minuto de duración no que de xeito inspiracional e creativa relate as razóns que lle levan a elixir o sector 
concreto de actividade así como o reto que afronta e a solución proposta para dar solución a este.

- Encher o formulario que encontrará na devandita páxina e que lle axudará a explicar como desenvolvería o seu proxecto de em-
prendimiento social.

- Resumir nun texto de 100 carácteres a súa proposta para dar solución ao reto elixido.

A proba de emprendimiento social deberá ser realizada antes do día 26 de febreiro de 2015.

A Fase 4 consistirá nunha entrevista persoal a cada candidato preseleccionado que se realizará por skype, relativa aos traballos presen-
tados e preseleccionados na Fase 3. Tal entrevista terá lugar os días 25 e 26 de abril de 2015. Tras esta proba a Comisión procederá 
á selección definitiva dos candidatos a participar en Ruta BBVA 2015, a cal será publicada en www.rutabbva.com, en Redes Sociais e 
mediante notificación de correo electrónico remitida aos seleccionados, o 30 de abril de 2015.

Máis información: www.rutabbva.com

Título de bacharel para persoas maiores de 20 anos  
 
Mercores, 21 Xaneiro 2015 07:27

A Consellería de Educación convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores 
de 20 anos.

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no 2015.

b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título equivalente para os efectos académicos.

c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas 
ensinanzas no curso escolar 2014/15.

Os centros onde se pode presentar as solicitudes son os seguintes:

a) Centro EPA Eduardo Pondal, rúa Pepín Rivero 3, 15003 A Coruña.
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b) IES San Clemente, rúa San Clemente, 15705 Santiago de Compostela.

c) Centro EPA Albeiros, Parque da Milagrosa s/n, 27003 Lugo.

d) Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomaior 4, 32002 Ourense.

e) Centro EPA Río Lérez, avenida de Bos Aires 26, 36002 Pontevedra.

f) Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra 8-1º, 36202 Vigo.

A proba terá lugar o día 25 de abril de 2015 no IES San Clemente, de Santiago de Compostela.

O prazo de presentación das solicitudes será entre o 16 e o 27 de febreiro de 2015.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED534A

Máis información no DOG do 21 de xaneiro de 2015 e en http://www.edu.xunta.es/fp

Probas para a o título de graduado en ESO para maiores de 18 anos  
 
Mercores, 21 Xaneiro 2015 07:44

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, convoca as pro-
bas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de 
dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro.

Requisitos:

- Teren cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

- Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

- Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria.

- Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2014/15 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria ou no segundo 
curso dun programa de cualificación profesional inicial. 

O alumnado matriculado durante o curso 2014/15 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se pre-
viamente cumpre as seguintes condicións:

- Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así 
mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses 
ámbitos.

- Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á ava-
liación extraordinaria deses ámbitos.

Centros:

A Coruña:
Centro EPA Eduardo Pondal, rúa Pepín Rivero, 3.
IES Rafael Dieste, prol. Manuel Murguía/esq. Rda. de Outeiro.

Ferrol:
Centro EPA Santa María de Caranza, rúa Luis de Requeséns, s/n.

Santiago de Compostela:
IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n.
IES Rosalía de Castro, rúa San Clemente, 3.

Carballo:
IES Isidro Parga Pondal, rúa Muíño da Pintura,

Lugo:
Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n.

Ourense:
Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4.

Pontevedra:
Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires, s/n.
IES Sánchez Cantón, avenida Raíña Victoria.
IES Frei Martín Sarmiento, avenida de Vigo, 23.

Vigo:
Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8-1º.
IES Politécnico, rúa de Torrecedeira, 88.
IES Santa Irene, praza de América, 7.

O Porriño:
IES Ribeira do Louro, rúa Ribeira, s/n (Torneiros).
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Tui:
IES Indalecio Pérez Tizón, avenida da Concordia, s/n.

Vilagarcía de Arousa:
IES Armando Cotarelo Valledor, rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6

Ponteareas:
IES Val do Tea, rúa Feliciano Barrera, 15

Prazos de matrícula:

Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015.

Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015.

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 29 de maio e 9 de setembro para as respectivas convocatorias.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED540A.

Máis información no DOG do 21 de xaneiro de 2015 e en www.edu.xunta.es

Probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos  
 
Mercores, 21 Xaneiro 2015 08:40

A Comisión Interuniversitaria de Galicia convoca as probas de acceso á universidade para maio-
res de 25 anos

Requisitos:

- Persoas que cumpran 25 anos de idade no ano natural no que se celebre a proba.

- Non estar en posesión do título de bacharelato, ou equivalente, Técnico Superior de FP, etc...

Proba:

Fase xeral: constará dos seguintes exercicios:

- Comentario dun texto ou desenvolvemento dun tema xeral de actualidade.

- Lingua castelá.

- Lingua galega.

- Lingua estranxeira: a elixir un idioma no momento da matrícula entre inglés, francés, alemán, italiano e portugués.

Fase específica: estrutúrase en 5 opcións, e incluirá os exercicios de tres materias: dúas obrigatorias e unha optativa:

Artes e Humanidades

Obrigatorias:
• Historia da arte
• Xeografía

Optativas:
• Debuxo Artístico
• Latín
• Literatura Universal
• Volume

Ciencias

Obrigatorias:
• Matemáticas
• Química

Optativas:
• Bioloxía
• Ciencias da Terra e Ambientais
• Física

Ciencias da Saúde

Obrigatorias:
• Bioloxía
• Química

Optativas:
• Ciencias da Terra e Ambientais
• Física
• Matemáticas
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Ciencias Sociais e Xurídicas

Obrigatorias
• Hª del Mundo Contemporáneo
• Matemáticas aplicadas ás C.C. Sociais

Optativas:
• Economía da Empresa
• Literatura Universal
• Xeografía

Enxeñaría e Arquitectura

Obrigatorias
• Física
• Matemáticas

Optativas:
• Ciencias da Terra e Ambientais
• Debuxo Técnico
• Química

O prazo para matricularse estará aberto ata o 12 de febreiro de 2015

As probas serán na Facultade de Dereito de Santiago, no Campus Sur:

A fase xeral será o sábado, día 7 de marzo, a partir das 8.30 h.

A fase específica, o sábado día 14 de marzo, a partir das 8.30 h.

As cualificacións definitivas serán publicadas 26 de marzo de 2015, a partir das 15.00 h

Para os aprobados nestas probas, reservarase o 2% das prazas totais de cada titulación con límite de prazas ás que as/os estudantes 
poidan ter acceso, de acordo coa opción cursada na proba.

Máis información nos LERDs e na CIUG.

Facultade de Dereito, 3º andar. Campus Sur.
15782 Santiago
Teléfono 881 813 452
http://ciug.cesga.es

Axudas á incorporación da mocidade á actividade agraria 
 
Venres, 23 Xaneiro 2015 00:00

A Consellería do Medio Rural e do Mar convoca axudas para á incorporación da mocidade á acti-
vidade agraria.

Requisitos:

a) Posuír o nivel de capacitación profesional suficiente.

b) Instalarse nunha explotación agraria que requira un volume de traballo equivalente polo menos a unha UTA ou acadar esta con-
dición nun prazo máximo de dous anos desde a súa instalación.

c) Comprometerse por escrito a exercer a actividade agraria durante cinco anos.

d) Cumprir a explotación as normas mínimas en materia de ambiente, hixiene e benestar dos animais, no prazo máximo de dous anos 
desde a instalación do/a mozo/a.

e) Ter cumpridos os 18 anos e ser menor de 40 anos de idade no momento da solicitude de axuda.

f) No caso de instalarse nunha explotación prioritaria, acadar a condición de agricultor profesional.

O prazo para presentar solictudes estará aberto ata o 24 de febreiro de 2015.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento MR404A

Máis información no DOG do 23 de xaneiro de 2015 e en http://mediorural.xunta.es

Curso de Formación de mediadores/as xuvenís en promoción de hábitos e es-
tilos de vida saudable 
 
Venres, 23 Xaneiro 2015 08:21

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca un curso de Formación de mediadores/as xuvenís en promoción de hábitos e 
estilos de vida saudable, a través do  Centro Coordinador de Información Xuvenil dentro da súa oferta formativa para a Rede Galega 
de Información e Documentación Xuvenil, no ano 2015.
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Destinatarios/as:

Persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos en posesión 
do carné xove.

Número de horas: 60 horas (40 presenciais- 20 a distancia).

Número de prazas: 25 prazas.

Contidos:

1. Conceptos básicos de saúde, promoción da saúde, hábitos de vida saudable.

2. Aspectos bio-psico-sociais para a comprensión das drogodependencias.

3. Conceptos básicos en sexualidade: sexo, erótica, identidade, orientación, etc. Mitos e estereotipos. Reproducción, anticoncep-
ción, prevención de ITSs.

4. Estilos de vida saudable, autoconcepto, autoestima, alimentación.

5. Mediación xuvenil en saúde: axentes sociais que actúan.

6. Metodoloxía para a  intervención mediadora en saúde.

Modalidade:  Semipresencial.

Lugar de impartición: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil  en Santiago de Compostela.

Data de inscrición: do 23 de xaneiro ao 9 de febrero de 2015.

Data prevista de realización: do 18 de febrero ao 17 de abril.

Sesións presenciais: 18, 25 de febreiro e 4, 11, 18 de marzo, en horario de mañán e tarde.

Procedemento de inscrición.

A solicitude dos cursos efectuarase unicamente por vía telemática mediante o formulario de inscrición habilitado nesta páxina, calquera 
solicitude que non se faga deste xeito considerarase desestimada. 

Os solicitantes poderán ser requiridos para presentar documentación complementaria a efectos de xustificar circunstancias específicas 
a efectos de selección.

As comunicacións sobre admisión, así como calquera outra información relativa aos cursos,  serán enviadas por correo electrónico e, no 
seu caso, por SMS. As persoas solicitantes deberán dispoñer dunha conta de correo electrónico especificada na solicitude.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Criterios de selección.

A admisión aos cursos virá dada pola orde de presentación das solicitudes de inscrición e coas prioridades que a continuación se 
especifican:

1º:  Persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil.

2º:  Mocidade de 18 a 30 en posesión do Carné Xove.

3º:  Resto dos solicitantes.

Participación nas actividades formativas.

Durante a realización das actividades formativas levarase un control de asistencia nás sesións presenciais dos cursos.

É obrigatoria a asistencia con puntualidade a todas as sesións presenciais dos cursos. A ausencia aínda xustificada superior ao 10% 
do total das horas lectivas suporá a perda do dereito á expedición do diploma.

Outorgaráselle certificado de aproveitamento ao alumnado que participe nos cursos e requirirá como mínimo cumprir control de 
asistencia establecido na actividade, e superar o sistema de avaliación establecido para cada actividade.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado resérvase o dereito a suspender ou cancelar calquera dos cursos no suposto de que 
o número de admitidos sexa inferior ao 50% das prazas convocadas.

Información:    

Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil.

Telefono: 881 997 607 / 881 997 604

Correo electrónico: oixuventude.traballo@xunta.es
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Sorteo entradas para ver o Compos - Racing de Ferrol
 
Luns, 26 Xaneiro 2015 08:18

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 Racing Club de Ferrol 
que se celebrará o día 15 de febreiro, no Estadio Municipal de San Lázaro.

Podes participar enviando xa o formulario ata as 9.00 h do martes, día 9 de febreiro 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 febreiro)

Axudas no capítulo de Xuventude do Programa de acción comunitario Erasmus+
 
Luns, 26 Xaneiro 2015 11:31

O Instituto da Xuventude convoca a concesión de axudas para a realización de actividades financia-
das pola Comisión Europea no capítulo de Xuventude do Programa de acción comunitario «Eras-
mus+»

Acción clave 1. Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe:

- Mobilidade dos mozos (Intercambios xuvenís).

- Mobilidade dos mozos (Servizo Voluntario Europeo).

- Mobilidade das persoas que traballan no ámbito da xuventude.

Acción clave 2. Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas (Asociacións estratéxicas no ámbito de Xuventude).

Acción clave 3. O apoio á reforma das políticas.

Prazo de presentación de solicitudes: Todos os prazos de presentación das solicitudes especificados expiran ás 12.00 h (mediodía), 
hora de Bruxelas.

Para a Acción clave 1, Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe:

4 de febreiro de 2015, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2015.

30 de abril de 2015, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto de 2015 e o 31 de decembro de 2015.

1 de outubro de 2015, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2016.

Para a Acción clave 2. Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas:

4 de febreiro de 2015, para proxectos que comecen entre o 1 de xuño e o 30 de setembro de 2015.

30 de abril de 2015, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2015 e o 31 de decembro de 2015.

1 de outubro de 2015, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2016.

Para a Acción clave 3. Contactos entre os mozos e os responsables de tómas de decisións no ámbito da mocidade:

4 de febreiro de 2015, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2015.

30 de abril de 2015, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto de 2015 e o 31 de decembro de 2015.

1 de outubro de 2015, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2016.

Obxetivos do capítulo de Xuventude do Programa «Erasmus+»:

a) Promover a cidadanía activa entre mozos, en especial a europea.

b) Potenciar a solidariedade e promover a tolerancia.

c) Favorecer o entendemento mutuo entre mozos.

d) Contribuír a mellorar a calidade dos sistemas de apoio ás actividades de mozos e reforzar a capacidade das organizacións da 
sociedade civil no ámbito da xuventude.

e) Favorecer a cooperación europea no ámbito da xuventude.

Requisitos para solicitar a subvención e formas de acreditación.

1. Terán a consideración de solicitantes, tanto as persoas físicas representantes dun grupo de mozos non asociados coma as entida-
des ou organizacións que concorran á presente convocatoria.
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a) Estar legalmente constituídas e no seu caso, debidamente inscritas no correspondente Rexistro Público, dentro do prazo de pre-
sentación das solicitudes.

b) Ter xustificado, se é o caso, suficientemente, as axudas económicas recibidas con anterioridade do Ministerio de Sanidade, Ser-
vizos Sociais e Igualdade, así como de axudas recibidas no marco dos programas de acción comunitario «Xuventude», «a Xuventude 
en Acción» ou «Erasmus+».

c) Dispoñer da estrutura e capacidade abondo para garantir o cumprimento dos obxectivos, acreditando a experiencia operativa 
necesaria para iso.

Países participantes no programa.

O programa Erasmus+ está aberto aos países seguintes:

a) Países do programa. Estes países poden participar plenamente en todas as accións do programa Erasmus+. Este grupo inclúe os 
países membros da Unión Europea e Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía e a Antiga República Iugoslava de Macedonia.

b) Países asociados. Estos países poden tomar parte en determinadas accións do programa, sempre e cando cumpran as condicións 
e criterios específicos:

- Países Asociados Veciños da UE. Este grupo inclúe os Países da Asociación Europea Oriental, Países do Sur do Mediterráneo, 
Balcáns Occidentais e a Federación Rusa (para máis información, consúltese a parte B da Guía).

- Outros países Asociados. No ámbito desta convocatoria só para a Acción Clave 2 (para máis información, consúltese a parte B da Guía).

Criterios de elixibilidade e valoración específicos para cada Acción.

a) Para a Acción clave 1. Proxectos de Mobilidade Xuvenil.

1. Organizacións elixibles:

- Organización, asociación ou ONG sen ánimo de lucro.

- ONG xuvenil europea.

- Empresas sociais.

- Organismos públicos de ámbito local ou rexional.

- Grupos de mozos activos no ámbito da xuventude, pero non necesariamente no contexto de organizacións xuvenís (grupo in-
formal de mozos).

- Unha asociación de rexións.

- Agrupacións europeas de cooperación interterritorial.

- Entidades con ánimo de lucro activas en Responsabilidade Social Empresarial.

2. Actividades elixibles:

- Intercambios xuvenís.

- Servizo Voluntario Europeo (SVE).

- Formación de traballadores no ámbito da xuventude e creación de redes.

3. Número e perfil dos participantes:

- As actividades de mobilidade son transnacionais e deben incluír, polo menos, dúas organizacións (organización de envío e or-
ganización receptora) de diferentes países.

- A organización de envío ou a organización receptora deben ter a súa sede na axencia nacional que recibe a solicitude.

4. Duración do proxecto: entre 3 e 24 meses.

5. Criterios adicionais de elixibilidade específicos para proxectos de intercambio xuvenil:

- Participantes: os intercambios diríxense a mozos con idades comprendidas entre os 13 e os 30 anos, procedentes das organi-
zacións de recepción e envío. Un intercambio de mozos debe ter un mínimo de 16 e un máximo de 60 participantes, e cada grupo 
polo menos 4 participantes, sen ter en conta aos/ás monitores/ás. Cada grupo asociado debe contar polo menos cun/a monitor/a.

- A duración do proxecto  debe ser entre 5 e 21 días (excluídos os días de desprazamento).

6. Criterios adicionais de elixibilidade específicos para proxectos de Servizo Voluntario Europeo:

- Todas as organizacións participantes nun proxecto de Servizo Voluntario Europeo deberán contar cunha acreditación de SVE.

- Duración da actividade: de 2 a 12 meses. Co obxecto de facilitar a organización das formacións á chegada, a actividade debe 
comezar nos primeiros días do mes. No caso de proxectos con polo menos 10 voluntarios ou que inclúan mozos con menos opor-
tunidades, a actividade pode ter unha duración de entre 2 semanas e 2 meses.

- Participantes: Mozos con idades comprendidas entre os 17 e os 30 anos. Un voluntario só pode realizar un proxecto de SVE, 
agás que a actividade realizada sexa inferior a dous meses, en cuxo caso podería realizar un proxecto de SVE adicional. O número 
máximo de participantes por proxecto é de 30.
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7. Criterios adicionais de elixibilidade específicos para proxectos de mobilidade de traballadores no ámbito da xuventude:

- Duración da actividade: de 2 días a 2 meses (excluídos os días de desprazamento).

- Participantes: Non hai límite de idade para estas actividades. En cada actividade poden participar ata 50 persoas (incluídos, no 
seu caso, formadores e facilitadores).

b) Para a Acción clave 2. Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas (Asociación Estratéxica no marco de Xuventude).

1. Organizacións elixibles. Esta Acción está aberta a calquera tipo de organización activa no ámbito da educación, da formación e da xu-
ventude e outros sectores socioeconómicos, así como ás organizacións que levan a cabo actividades transversais en diferentes campos.

2. Solicitante. A organización solicitante farao en representación do resto das entidades incluídas no proxecto.

3. Número e perfil das organizacións participantes. Os proxectos de asociación estratéxica son transnacionais, e deben incluír 
polo menos tres organizacións de diferentes países. Non obstante nos proxectos nos que participen exclusivamente organizacións 
xuvenís ou grupos de mozos activos no campo da xuventude requírese unicamente a participación de dúas organizacións de dous 
países diferentes.

4. Duración do proxecto: entre 6 meses e 3 anos. En cualquera caso a data de finalización de cualquer proxecto non poderá ser 
posterior ao 31 de xullo de 2018.

5. Actividades elixibles:

- Actividades que promovan o desenvolvemento, verificación, ou a execución de prácticas innovadoras no ámbito da educación, 
a formación e a Xuventude.

- Activides que faciliten o recoñecemento e a validación dos coñecementos, as aptitudes e as competencias adquiridas mediante 
o aprendizaxe formal, non formal e informal.

- Actividades de cooperación entre autoridades rexionais para promover o desenvolvemento de sistemas de educación, forma-
ción e xuventude e a sua integración en accións de desenvolvemento local e rexional.

- Iniciativas xuvenís transnacionais: actividades de cooperación, de promoción do compromiso social e do espírito empresarial.

- Iniciativas transnacionais que impulsan competencias e mentalidades empresariais, para fomentar a cidadanía activa e o espírito 
empresarial (incluído as empresas sociais), levadas a cabo conxuntamente por dous ou máis grupos de mozos de diferentes países.

6.  Participantes elixibles:

- Organizacións do ámbito da xuventude, a educación e a formación.

- Organizacións que traballan en diferentes ámbitos ou sectores (incluída a administración publica).

- Empresas e representantes do mercado laboral.

- Organizacións comunitarias.

- Organismos de investigación e innovación.

- Organizacións da sociedade civil.

- Interlocutores sociais.

c) Para a Acción clave 3. Contactos entre os mozos e os responsables da toma de decisións no ámbito da xuventude.

Os criterios de elixibilidade que se aplican a esta acción son os seguintes:

1. Organizacións elixibles.

Unha organización, asociación ou ONG  sen ánimo de lucro.

Unha ONG xuvenil europea.

Un organismo público de ámbito local ou rexional.

2. Actividades elixibles:

Encontros internacionais de mozos.

Encontros nacionais de mozos.

3. Número e perfil dos participantes:

Nestes encontros poden participar mozos de entre 13 e 30 anos procedentes dos países participantes no proxecto. Os responsa-
bles políticos non están suxeitos a requisitos de idade ou xeográficos.

Un mínimo de 30 mozos deben estar implicados no proxecto.

4. Promotores:

Os encontros internacionais deben implicar polo menos a dúas organizacións de polo menos dous países diferentes.
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Os encontros nacionais implican unha organización dun país do programa.

5. Duración do proxecto: de 3 a 24 meses.

6. Lugar de realización do proxecto:

- O proxecto debe ter lugar no país da organización solicitante.

- Excepción: no caso de proxectos remitidos por Organizacións Europeas No Gobernamentais, as actividades poden ter lugar en 
calquera dos países do programa implicados no proxecto.

Máis información no BOE do 26 de xaneiro de 2015 e en http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm

NOVAS FORMACION            CURSOS DA DXXV

Incubadora de Proxectos       
Venres, 23 Xaneiro 2015 10:34

Incubadora de Proxectos pretende ser unha ferramenta de traballo, enfocado a mozos e mozas que 
teñan previsto presentar propostas no marco dos programas de participación xuvenil, e busquen 
mellorar as súas competencias e destrezas en canto a redacción e execución de proxectos.

O seu obxectivo é a consolidación destes programas como elementos dinamizadores do tecido aso-
ciativo, impulsores de iniciativas innovadoras e elementos valiosos no currículum non formal da 
mocidade.

Os obradoiros están dirixidos a mozos e mozas, animadores xuvenís, técnicos municipais, axentes 
de desenvolvemento local, concelleiros/as de xuventude, asociacións xuvenís, grupos informais de 
mozos e mozas, estudantes e en xeral a calquera colectivo interesado en programas de participación 
xuvenil.

Estas xornadas desenvolveranse dende o 16 de febreiro ata o 17 de abril. 

Poderán solicitar estes obradoiros os concellos galegos, así como tamén tódalas facultades que 
pertenzan ao tecido universitario galego. Para a súa realización será necesario que haxa un mínimo de 10 mozos/as inscritos. 

Formulario de inscrición.

NOTA IMPORTANTE: As datas a escoller deberán estar entre o 16 de febreiro e o 17 de abril. A hora de comezo dos talleres será 
entre as 09:00h e as 19:00h. A duración estimada é de 2 horas.

NOVAS FORMACION            OUTROS CURSOS

III Curso Monográfico de Tai Chi       
Mercores, 21 Xaneiro 2015 11:31

A Fundación USC Deportiva, xunto co Servizo de Deportes da USC, organizará o vindeiro 31 de xa-
neiro en Santiago de Compostela un novo curso monográfico de tai chi a través do cal os alumnos 
e alumnas poderán achegarse á cultura e ás diferentes visións que certas disciplinas orientais teñen 
sobre o corpo e a mente, ademáis de adquirir as ferramentas necesarias para acadar e manter un 
estado saudable físico e mental e coñecer algunhas técnicas de respiración, meditación e relaxación.

O curso estará impartido por Amancio Rial, profesor de tai chi, kung fu e meditación da Fundación USC Deportiva. O custo do curso é de 
35 € (40,60 € coa comida incluida)

Esta actividade está dirixida a calquera persoa interesada no coñecemento destas técnicas e en profundar na temática que abordará o curso.

www.facebook.com/fundacionuscdeportiva

NOVAS FORMACION            CURSOS DE TEMPO LIBRE

Curso de Monitor de actividades de tempo libre en Ourense       
Luns, 26 Xaneiro 2015 14:29

A Escola de tempo libre e animación sociocultural Don Bosco convoca un curso de Monitor de actividades de tempo libre.

Datas: do 14 de marzo ao 3 de maio de 2015.
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Lugar: Centro Xuvenil Amencer. Plaza Don Bosco. Ourense

Máis información na Escola de tempo libre e animación sociocultural Don Bosco. Teléfono 988 
218 123.

Curso de Monitor de actividades de tempo libre na Coruña       
Luns, 26 Xaneiro 2015 14:32

A Escola de tempo libre da Universidade da Coruña convoca un curso de Monitor de actividades 
de tempo libre.

Datas: do 31 de xaneiro ao 19 de abril de 2015.

Lugar: Aula deportiva da área de Deportes da Univesidade da Coruña. Pavillón de Deportes-Campus 
de Elviña.

Máis información na Escola de tempo libre da Universidade da Coruña. Teléfono 981 167 000, ext. 1904.

www.udc.es

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL

Convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes da UDC 
para o curso 2015/2016
 
Mercores, 21 Xaneiro 2015 10:07

Primeira convocatoria Erasmus+e Bilateral de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2015/2016.

Toda a información da mobilidade internacional con fins de estudos, está na páxina www.udc.es

1.400 prazas de prácticas en Comisión Europea 2015-2016
 
Mercores, 21 Xaneiro 2015 10:07

A Comisión Europea oferta estas prazas entre outubro 2015 y febreiro de 2016, cunha duración de 5 meses cada unha. Poden optar 
os graduados univrsitarios con coñecementos de inglés, francés, alemán e unha segunda lingua oficial de UE.

Teñen unha dotación de 1.000 euros mensuais e o prazo de inscrición é ata o 30 de xaneiro de 2015.

Máis información www.injuve.es

Convocadas bolsas Fulbright de ampliazón de estudos en EEUU, curso 2016-
2017
 
Mercores, 21 Xaneiro 2015 10:08

A Comisión de Intercambio cultural, educativo e científico entre España e os Estados Unidos, convocan 25 bolsas para estudos de 
posgrao en Universidades de Estados Unidos. Para realizar entre o verán e otono do 2016 e o verán de 2017. Dotadas con asignación 
mensual entre 1.600 e 2.400 dólares.

Máis información Comisión Fulbright. tfno: 91 3191126 www.injuve.es

BOLSAS E AXUDAS FORMACION PRACTICA

Bolsas da Dirección Xeral de Comercio
 
Venres, 23 Xaneiro 2015 07:33

A Dirección Xeral de Comercio convoca 4 bolsas de formación práctica. As bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio teñen 
como obxectivo contribuír á formación titorial de profesionais no campo da actividade comercial e o seu ámbito.

A Dirección Xeral de Comercio elaborará un programa formativo que integrará principalmente aspectos relativos á actividade comer-
cial, o estudo e a análise da pequena e mediana empresa comercial e o sector da distribución e as estruturas comerciais. O programa 
formativo poderá estenderse a todas aquelas materias sobre as que o centro directivo ten competencia e, en concreto, a artesanía.
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Requisitos: 

Estar en posesión dalgún título universitario de segundo ciclo ou grao superior e ter rematado os 
estudos conducentes a el no ano 2007 ou posterior.

Acreditar coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.

Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 10.800 € brutos, distribuídos en pagamentos 
mensuais, a razón de 900 € por mes.

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

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IN225A.

Máis información no DOG do 23 de xaneiro de 2015 e na Consellería de Industria, teléfono 981 545 599.

http://economiaeindustria.xunta.es

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE

Bolsas para participar no Instituto de Verán Benjamin Franklin 2015 nos EE.UU
 
Martes, 20 Xaneiro 2015 09:38

A Embaixada dos Estados Unidos en España selecciona un ou dous estudantes españois, con ida-
des de entre 16 e 18 anos, para participar nos Institutos de Verán Benjamin Franklin, un programa 
financiado polo Departamento de Estado dos EE.UU para promover as relacións entre as novas xe-
racións de europeos, asiáticos e norteamericanos.

Os estudantes seleccionados participarán nun programa intensivo enfocado nos asuntos globais 
aos que se enfrontan os mozos a ambos os dous lados do Atlántico. Os Institutos terán lugar na 
Universidade de Wake Forest en North Carolina e/ou na Universidade de Purdue en Indiana entre os 

días 27 de xuño e 25 de xullo de 2015 e reunirá 35 estudantes de distintos países de Europa e Asia Central con 10 estudantes nortea-
mericanos. Os participantes levarán a cabo unha gran variedade de actividades: seminarios, programas de servizo comunitario e volun-
tariado, viaxes de estudo e eventos culturais. Traballarán nun proxecto conxunto e explorarán como os mozos de hoxe interactuar cos 
medios de comunicación, tanto na súa faceta de consumidores como de produtores de información. Abordarán tamén como a liberdade 
de expresión impón os cidadáns tanto dereitos como responsabilidades.

Requisitos e criterios de selección:

Excelente coñecemento do inglés.

Excelencia académica. Os candidatos deberán achegar un certificado do seu centro de ensino que reflicta unha nota media mínima 
de Notable (7.5) no seu expediente académico.

Participación en actividades de voluntariado e/ou proxectos de servizo comunitario. Non se aceptarán candidaturas que non ache-
guen certificados de colaboración.

Deberá achegarse á solicitude polo menos unha carta de referencia.

Non se considerarán solicitudes de candidatos que participasen previamente en viaxes de estudo aos Estados Unidos.

Envío de solicitudes: Só se aceptarán solicitudes completas, que inclúan: Un video dunha extensión máxima de 1 minuto no que o so-
licitante explique en inglés o seu interese polo programa, que cre que achegaría a súa participación e por que cre que debería resultar 
seleccionado. O vídeo debe subirse á canle YouTube como video "oculto" proporcionando a dirección de enlace no campo correspon-
dente do formulario de solicitude.

Formulario de Solicitude: http://ow.ly/GGACF

Unha vez cumplimentado debe imprimirse e ser asinado tanto polo solicitante coma polos seus pais e/ou titores.

Unha ou varias cartas de referencia seguindo o modelo que se achega http://ow.ly/GwNLe

Certificados de estudos e colaboración en programas de voluntariado.

As solicitudes completas poden ser remitidas por correo postal ou correo electrónico (escanear toda a documentación nun único docu-
mento en formato pdf) a:

Sección Cultural
Embaixada dos Estados Unidos de América
Montañés, 75
28006 Madrid
embusacultural@state.gov

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

Dotación: Todos os gastos (viaxe, aloxamento, manutención, seguro médico e de accidentes e visado) irán a cargo do Departamento 
de Estado dos Estados Unidos de América.

http://spanish.madrid.usembassy.gov/es/educacion/bf2015.html
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PREMIOS E CONCURSOS  PREMIOS E CONCURSOS

Concurso de deseño do cartel do certame Xuventude Crea 2015 
 
Xoves, 22 Xaneiro 2015 09:10

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, con motivo 
do certame de creadores novos Xuventude Crea 2015, convoca un concurso co fin de elaborar o cartel 
do dito certame.

Participantes

Poderán participar no concurso todas aquelas persoas de entre 18 a 30 anos, ambas inclusive, e resi-
dentes en Galicia, agás o/a gañador/a do premio na edición do ano anterior.

Tema

O tema e a técnica serán libres. As obras deben incluír obrigatoriamente o texto “Certame Xuventude Crea 2015” así como as espe-
cialidades que o compoñen: teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, 
deseño de xoias e moda. 
   
Admitiranse traballos realizados tanto de forma individual como en grupo.

Condicións

Cada autor/a ou autores/as poderán participar con dúas (2) obras orixinais, inéditas e en galego.

A obra premiada pasará a ser propiedade da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que adquirirá sobre esta o dereito pleno á 
súa utilización, reprodución e difusión.

A citada dirección xeral queda facultada para introducir algunha modificación na obra premiada se existira algunha dificultade téc-
nica para a súa impresión ou para introducir algún texto ou logotipo que non figure inicialmente nestas bases.

O cartel gañador será a imaxe do certame Xuventude Crea 2015 e poderá ser utilizado parcial ou totalmente para o seu deseño, 
páxina web ou calquera outra iniciativa que considere a organización.

Documentación

As obras presentaranse en formato vertical cunhas dimensións de 50x70 cm, montadas en superficie ríxida (cartón pluma) que facili-
te a súa manipulación, e deberán estar feitas en formato dixital para poder facer as modificacións que a Dirección Xeral de Xuventude 
e Voluntariado considere oportunas. En ningún caso poden levar nin o nome nin a sinatura.

Os/as artistas poderán confeccionar as súas obras con liberdade de procedemento e cor.

Todas as obras irán acompañadas dos seguintes documentos:

- Solicitude de inscrición debidamente cuberta.

- Ao dorso de cada obra figurará un lema ou pseudónimo que servirá para preservar a identidade do/a artista ata o fallo do xura-
do. Este lema ou pseudónimo aparecerá, en letras maiúsculas, no exterior dun sobre pechado aparte, sen facer alusión ningunha 
que permita identificar ao autor/a, sendo causa de exclusión do concurso o incumprimento desta norma. 

- Dentro do sobre pechado irán os datos do/a artista: nome, apelidos, DNI, idade, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono 
de contacto, unha declaración asinada indicando que o traballo é orixinal e inédito, ficha explicativa e CD da obra.

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 

O prazo de admisión das obras rematará o día 28 de febreiro de 2015 e poderanse enviar por correo postal a:

Concurso deseño cartel Xuventude Crea 2015
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 981 545 937 , 981 545 702 e 981 541 689.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado porá o máximo coidado nas obras recibidas, pero declina toda responsabilidade de 
perdas, 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.
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Unha vez recibidas as propostas e pechado o prazo de admisión, procederase á súa  valoración por un xurado responsable de resol-
ver o concurso.

Xurado

A composición do xurado farase pública na páxina web da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado http://xuventude.xunta.es

O fallo difundirase mediante unha nota na citada web e por teléfono a partir do día seguinte do fallo do concurso.

Premio

O/a autor/es/as da obra gañadora recibirá un único premio de 500 euros. Esta cantidade estará suxeita á lexislación vixente, apli-
cándose sobre a dita cantidade as retencións legalmente establecidas.

A entrega do premio farase mediante transferencia bancaria ao número de conta que facilite o gañador/a.

Fallo

Antes do fallo do xurado, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado poderá levar a cabo unha exposición dos traballos presen-
tados.

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

Devolucións

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 foran retiradas polos interesados no prazo establecido, pasarán á libre disposición da Dirección 
Xeral de Xuventude e Voluntariado.

A participación neste concurso implica de forma automática a plena e total aceptación, sen reservas, das presentes bases.

Máis información: roteiros.ctb@xunta.es

 NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Condutor/a de máquina rozadora no Concello de Toén    
 
Mercores, 21 Xaneiro 2015 07:55

O Concello de Toén necesita un/ha condutor/a de máquina rozadora.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xaneiro de 2015.

Máis información no BOP de Ourense do 21 de xaneiro de 2015 e en http://concellodetoen.sedelectronica.es

Convocadas 30 prazas enxeñeiros técnicos varias especialidades e 4 arquitectos 
técnicos    
 
Mercores, 21 Xaneiro 2015 09:58

O Goberno Autonómico de Aragón, convoca polo sistema de oposición: 4 prazas enxeñeiro técnico industrial, 5 enxeñeiro técnico fores-
tal, 19 enxeñeiro técnico agrícola, 2 enxeñeiro técnico de minas e 4 de arquitecto técnico, polo sistema de oposición.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 12 de febreiro de 2015. Mais información BOA do 20 de xaneiro de 2015. www.boa.es

Convocada bolsa de emprego de auxiliar de administración xeral na Rioja    
 
Mercores, 21 Xaneiro 2015 10:00

O Goberno Autonómico de La Rioja, convoca esta bolsa de emprego temporal para información e asistencia ó contribuínte na Campaña 
da Renda.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 5 de febreiro de 2015. 

Máis información www.bor.es; www.060.es
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Convocada bolsa temporal de auxiliar e condutor de bombeiro en Navarra    
 
Mercores, 21 Xaneiro 2015 10:01

A Comunidade Foral de Navarra, convoca estas dúas bolsas de emprego de persoal laboral temporal.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 28 de xaneiro de 2015. Máis información www.060.es; www.bon.es

Profesores de música para o Concello de Culleredo    
 
Xoves, 22 Xaneiro 2015 07:21

O Concello de Culleredo convoca un proceso selectivo, polo sistema de concurso de méritos, para a formación de listas de substitución 
de profesores/as de música (persoal laboral temporal) nas especialidades de acordeón-piano, canto, clarinete, composición, frauta, 
guitarra, percusión, piano, saxofón, trompeta, violín e violonchelo.

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

Máis información no BOP da Coruña do 22 de xaneiro de 2015 e en

https://sedeelectronica.culleredo.es/opensiac/action/infopublica?method=view&id=3036

Xuíz de Paz titular e sustituto/a do Concello de Cerceda    
 
Venres, 23 Xaneiro 2015 08:06

O Concello de Cerceda fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz de paz titular e substituto.

Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolve-
mento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabili-
tación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.

Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.

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

Máis información no BOP da Coruña do 23 de xaneiro de 2015.

Xuíz de Paz titular do Concello de Valdoviño    
 
Venres, 23 Xaneiro 2015 08:08

O Concello de Valdoviño fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz de paz titular e substituto.

Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolve-
mento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabili-
tación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.

Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de febreiro de 2015. Máis información no BOP da Coruña do 23 de xaneiro 
de 2015 e na OMIX de Valdoviño, teléfono 981 487 097.

Persoal laboral temporal para o Concello de Monterroso    
 
Venres, 23 Xaneiro 2015 08:13

O Concello de Monterroso convoca un concurso para a selección de persoal laboral temporal:

- dúas prazas de condutores adscritos ó servizo de vías e obras municipais.
- dúas prazas de oficiais 1ª en albalenería adscritos ó servizo de vías e obras municipais.
- tres peóns de limpeza, vías e obras.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xaneiro de 2015.

Máis información no BOP de Lugo do 23 de xaneiro de 2015 e na OMIX de Monterroso, teléfono 982 377 436

Convocadas 3 bolsas de práctica laboral para eficiencia enerxética da Deputa-
ción de Pontevedera    
 
Venres, 23 Xaneiro 2015 09:03

As bolsas teñen unha duración de 6 meses e están dirixidos a titulacións de diversas enxeñarías. O prazo de presentación de solici-
tudes é de 10 días hábiles, contados a partir da publicación no BOPPO o 19 de xaneiero de 2015. Máis información www.boppo.es
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Convocadas 2 prazas de xuíz de paz e substituto en Cuntis e Fornelos de Montes    
 
Venres, 23 Xaneiro 2015 09:04

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, contados a partir da publicación no BOPPO do 19 de xaneiro de 2015.

www.boppo.es

Convocadas 10 prazas de bombeiro no Concello de Almería    
 
Luns, 26 Xaneiro 2015 08:15

O Concello de Almería convoca estas prazas 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 22 de xaneiro de 2015. www.boe.es

Convocadas 1 praza de psicólogo e 1 de asesor xurídico no Concello de A Coruña    
 
Luns, 26 Xaneiro 2015 08:17

As prazas convocadas pertenecen a clase de técnicos superiores, e convócanse polo sistema de concurso-oposición.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información boe do 22 
de xaneiro de 2015. www.boe.es

Convocadas 1.950 prazas de soldados de tropa e mariñería no Exército    
 
Luns, 26 Xaneiro 2015 08:17

O Ministerio de Defensa, convoca estas prazas ó longo do ano 2015, polo sistema de concurso-oposición.

Máis información BOE do 23 de xaneiro de 2015. www.boe.es

Convocadas prazas de bombeiro no Concello de Madrid    
 
Luns, 26 Xaneiro 2015 08:19

O Concello de Madrid, convoca 9 prazas de bombeiro polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é 
de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.

Máis información boe do 23 de xaneiro de 2015. www.boe.es

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Ofertas Servizo Público de Emprego 23/01/2015      
 
Luns, 26 Xaneiro 2015 07:17

Directores/as de departamento de comercialización e vendas, en xeral

- Localidade: Bilbao

- Nº oferta: 12/2015/282

- Data: 23/01/15

- Requisitos: necesítanse directores/as de comercialización e vendas con 36 meses de experiencia. Permiso de conducir e dispoñibili-
dade para viaxar.

Directores/as de departamento de comercialización e vendas, en xeral

- Localidade: Alcala de Henares (Madrid)

- Nº oferta: 12/2015/283

- Data: 23/01/15

- Requisitos: necesítanse directores/as de comercialización e vendas con 36 mese de experiencia. Permiso de conducir e dispoñibildade 
para viaxar.

Empregados/as administrativos/as, en xeral

- Localidade: Lugo
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- Nº oferta: 12/2015/334

- Data: 23/01/15

- Requisitos: empregaodos/as administrativos/as. Experiencia mínima de 12 meses. Coñecementos de inglés e francés.

Dependentes/as de produtos alimentarios e bebidas

- Localidade: Betanzos (A Coruña)

- Nº oferta: 12/2015/336

- Data: 23/01/15

- Requisitos: dependentes/as de produtos alimentarios e bebidas con 6 meses de experiencia.

Programadores/as de aplicacións informáticas

- Localidade: Ourense

- Nº oferta: 12/2015/348

- Data: 23/01/15

- Requisitos: profesor/a clases de informática (materia P.H.P.) Nivel formativo FP2. Relacionado coa ocupación.

Técnicos en frío industrial

- Localidade: San Cibrao das Viñas (Ourense)

- Nº oferta: 12/2015/435

- Data: 23/01/15

- Requisitos: técnico/a en frío industrial, conservación, reparación e climatización. 24 meses de experiencia.

Técnicos/as en matricería e moldes

- Localidade: O Pereiro de Aguiar (Ourense)

- Nº oferta: 12/2015/510

- Data: 23/01/15

- Requisitos: Técnico/a superior en fabricación mecánica. Permiso de conducir.

Máis información no 012 e en http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX OMIX

As OMIX do Baixo Miño organizan unha viaxe á neve    
Xoves, 22 Xaneiro 2015 12:16

As Omix do Baixo Miño; Baiona, Gondomar, O Rosal, A Guarda, Salceda de Caselas, Tomiño e Po-
rriño, organizan unha viaxe á neve para a fin de semana do 27 de febreiro ao 1 de marzo de 2015, 
concretamente á Estación de San Isidro (León).

A viaxe inclúe o transporte en autobús, pensión completa, aloxamento en hotel en cuartos de 2, 4 
ou 6 persoas, 3 horas de clases o sábado e outras 3 o domingo, o aluguer do material necesario 

para realizar a actividade, o forfait, e seguro. O prezo do paquete de todo incluído é de 235 €, aínda que existen outras opcións máis 
económicas:

- Esquí por libre: 160€.

- Paquete sen clases e sen material: 195 €.

- Paquete sen material: 225 €

- Paquete sen clases: 205 €.

A preinscrición está aberta ata o 4 de febreiro.

Máis información e preinscricións:

Baiona: 986 356 282

Gondomar: 986 369 746

O Rosal: 986 625 000

A Garda: 986 614 546

Salceda de Caselas: 986 349 003

Tomiño: 986 622 001

Porriño: 986 337 624




