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Cecilia Vázquez reúnese cos mozos e mozas que están a participar nos campamentos de Melide e 
Palas de Rei 

Mercores, 20 Xullo 2016 13:50 

 En ambos participarán un total de 240 rapaces e rapazas divididos en catro quendas 

 Sendeirismo, tiro con arco, kaiak, longboard ou paintball, son algunhas das actividades que se ofertan nestas localidades 

 No total galego, na Campaña de verán toman parte 9.046 mozos e mozas, un 6 % máis que no ano anterior 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, 

visitou hoxe aos mozos e mozas que participan nas actividades que se 

desenvolven nos campamentos Furelos de Melide e Os Chacotes de Palas de 

Rei, que forman parte da Campaña de Verán da Consellería de Política Social. 

Ao longo deste verán no campamento de Melide terán lugar catro quendas da 

actividade Natureza do camiño, nas que participan en total 240 mozos e mozas de 

12 a 17 anos. Os e as participantes contan con actividades de bicicleta, 

orientación, sendeirismo, tiro con arco, kaiak, biomergullo fluvial, longboard e 

xeocaptura. 

O campamento de Palas de Rei tamén conta con catro quendas e 240 mozos e 

mozas en total. Neste caso, son dúas as actividades, Multiaventura nos Chacotes 

para mozos e mozas de 12 a 14 anos e Aventura-T para os de 14 a 16 anos. Os 

participantes teñen actividades de BTT, escalada en rocódromo, orientación, tiro 

con arco, kaiak, piscina e carreiras de orientación. Para os máis maiores 

engádese ademais o paintball. 

No total galego, na Campaña de verán toman parte 9.046 mozos e mozas, un 6 % máis que no ano anterior. As actividades están dirixidas a persoas 

entre 9 e 30 anos, e están divididas en actividades específicas para os distintos grupos de idade. 

O departamento autonómico inviste 2,6 millóns de euros na posta en marcha destas actividades, que permitirán a contratación dunhas 900 persoas 

entre monitores e directores de tempo libre. 

Na programación inclúense: campamentos xuvenís para menores de 18 anos en Galicia e noutras comunidades autónomas; o uso en oferta 

concertada das instalacións xuvenís; as actividades para maiores de 18 anos; campos de traballo en España e no estranxeiro; e accións de 

reencontro con mozos e mozas descendentes de galegos residentes no exterior. 

 

 

A Xunta organiza un campo de traballo en Celanova dedicado ao audiovisual galego que acolle a 20 
mozos e mozas 

Venres, 22 Xullo 2016 14:13 

 A delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, visitou hoxe aos voluntarios desta iniciativa, que proveñen de Galicia, 

doutras comunidades e de Italia, Rusia e Turquía 

 Os participantes están a gravar unha curtametraxe baseada nun poema de Curros Enríquez titulado “As cartas” 

 A Consellería de Política Social organiza un total de catro campos de traballo na provincia ourensá que ofertan 85 prazas 

Os 20 mozos e mozas que están a participar no campo de traballo cultura que 

se está a celebrar en Celanova do 15 ao 26 de xullo adquirirán os 

coñecementos básicos para poder levar a cabo un audiovisual. Os voluntarios 

que toman parte nesta iniciativa dedicada ao audiovisual galego proveñen de 

Galicia, doutras comunidades autónomas, e de Italia, Rusia e Turquía. 

A delegada da Xunta de Galicia en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, visitou 

hoxe este campo e coñeceu de primeira man as actividades que se están a 

desenvolver no mesmo. Os participantes nesta iniciativa están a gravar unha 

curtametraxe baseado no poema de Curros Enríquez titulado “As cartas”. O 

obxectivo é dar a coñecer aos mozos e mozas os diversos aspectos 

formativos do audiovisual: dende a redacción do guión ata, mesmo, os 

principios de interpretación, pasando loxicamente pola produción, a 

posprodución ou a rodaxe dunha curta, dun documental, dun anuncio 

publicitario ou dun espazo de animación por stop-motion. 

Díaz Mouteira destacou a importancia dos campos de traballo dado que 

promoven accións voluntarias, a participación da xuventude na sociedade e a mobilidade, ademais de ser unhas “excelentes ferramentas” de 

educación non formal. 

Un total de catro concellos da provincia de Ourense –Celanova, Muíños, A Peroxa e Vilamarín- contan este verán con campos de traballo 

organizados pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e que ofertan 85 prazas destinadas aos mozos e mozas de entre 18 e 

30 anos. 

 

Este ano os mozos e mozas galegos dispoñen de 575 prazas para participar nos campos de traballo. Destas prazas, 120 son para campos noutras 

comunidades autónomas, 250 para campos en 34 países de Europa, Asia, África e América e 205 para campos en Galicia. Con estes datos, Galicia é 

a comunidade española con máis prazas en campos de traballo. 

Campaña de verán 2016 

A delegada territorial lembrou que os campos de traballo enmárcanse dentro da Campaña de Verán 2016 que organiza a Dirección Xeral de 

Xuventude, Participación e Voluntariado e que este ano conta cun un orzamento de 2,6 millóns de euros. “Esta campaña é a máis inclusiva e 

importante dos últimos anos no que se refire a número de prazas ofertadas. En total, son 9.046 as prazas que se ofrecen, o que significa incrementar 

nun 6% as prazas dispoñibles no ano pasado”, explicou Díaz Mouteira. Concretamente na provincia de Ourense ofértanse 960 prazas: 85 destinadas 

a campos de traballo, 715 a campamentos, e 60 nas actividades de ocio e tempo libre para a mocidade. 
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Un total de 120 mozos poderán participar no campo de traballo das Illas Cíes, situado nun dos quince 
parques nacionais de España 

Venres, 22 Xullo 2016 14:16 

 O conselleiro de Política Social e a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio visitaron no día de hoxe o Campo de Traballo 

Internacional nas Illas Cíes 

 O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, destaca as Illas Cíes como “o mellor lugar do mundo no que levar a cabo a nosa 

Campaña de Verán, que este ano bate todos os récords” 

 Destaca tamén a Campaña de Verán polo seu carácter “ambicioso e inclusivo” que neste ano oferta 9.046 prazas cun investimento superior 

aos 2,6 millóns de euros, o que representa un incremento do 6% en prazas e do 9% en orzamento con respecto a 2015 

 Apunta que a oferta de campos de traballo “medrará un 21% ata acadar 588 prazas en 24 campos de traballo ás que cómpre sumar as 370 

prazas de fóra de Galicia” 

 A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, puxo en valor a importancia da educación non formal, especialmente 

entre a mocidade, de cara a avanzar nunha maior sensibilización da sociedade 

 Adiantou que este ano agárdase superar a cifra dos 400.000 visitantes no Parque Nacional das Illas Atlánticas 

 O campo de traballo Cíes ofrece catro quendas de 30 prazas e doce días cada unha, desde o 1 de xullo ao 28 de agosto 

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, e a 

conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, 

Beatriz Mato, visitaron hoxe o Campo de Traballo 

Internacional nas Illas Cíes no que 30 mozos voluntarios de 

entre 18 e 30 anos de Galicia, do resto de España e de 

varios países do mundo están a realizar tarefas ambientais 

de mantemento da illa, información aos visitantes e 

intervencións puntuais de mellora no parque. Alí, o 

conselleiro de Política Social destacou o arquipélago das Illas 

Cíes como “o mellor lugar do mundo no que levar a cabo a 

nosa Campaña de Verán, que este ano bate todos os 

récords”. “Durante este tempo, as Illas Cíes converteranse 

nun espazo de encontro internacional e de traballo ambiental 

que fortalecerán a imaxe do arquipélago como patrimonio 

universal de todo o mundo”, engadiu. 

Neste sentido, o responsable da área social do Goberno 

galego destacou a Campaña de Verán do presente ano polo 

seu carácter “ambicioso e inclusivo”. En total ofértanse 9.046 

prazas ofertadas cun investimento superior aos 2,6 millóns 

de euros, o que representa un incremento do 6% en prazas e do 9% en orzamento con respecto a 2015. Ademais, para os nenos con discapacidade 

ou situacións familiares complicadas aumentaranse as prazas nun 12% ata chegar ás 305. 

Así tamén, o titular de Política Social fixo referencia á oferta de campos de traballo que “medrará un 21% ata acadar 588 prazas en 24 campos de 

traballo ás que cómpre sumar as 370 prazas de fóra de Galicia”. Os campos de traballo fomentan a convivencia, a participación e a solidariedade a 

través de actividades levadas a cabo en distintas CCAA e outros países como Alemaña, Grecia, Italia, Corea do Sur ou Xapón. 

Pola súa banda, a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, puxo en valor a relevancia da educación non formal de 

cara a avanzar na concienciación e sensibilización da sociedade en materia medioambiental, un camiño “no que temos avanzado moito, pero no que 

aínda hai moito traballo por facer”. Ao respecto, recordou que hai un mes asinouse un convenio con Política Social para desenvolver campos de 

traballo e programas de voluntariado ambiental a desenvolver nos parques naturais galegos e no parque nacional. 

“Coñecer o noso patrimonio é un paso importante para acadar a protección que desexamos”, subliñou. De feito, o Parque Nacional das Illas 

Atlánticas –conformado polas Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada e que constitúe un dos 15 espazos españois que contan coa denominación de Parque 

Nacional- “é cada día máis visitado, coñecido e valorado polos galegos”. Neste sentido, lembrou que o ano pasado no Parque Nacional rozouse a 

cifra dos 400.000 visitantes, que este ano se espera superar grazas a riqueza propia do espazo, así como a outras iniciativas como a nova 

programación de actividades Starlight. 

Campo de traballo Cíes 

O campo de traballo Illas Cíes ofrece catro quendas de 30 prazas e doce días cada unha, desde o 1 de xullo ao 28 de agosto. Na quenda actual do 

15 ao 26 de xullo participan 13 voluntarios galegos, 10 voluntarios españois doutras comunidades (2 participantes de Zaragoza, 1 de Burgos, 2 de 

Madrid, 2 vascos , 1 de Logroño e 2 de Melilla) e 7 voluntarios estranxeiros (1 de Turquía, 1 da República Checa, 1 de Italia, 2 de Alemaña e 2 de 

Francia). 

Neste tempo os participantes realizan labores de mantemento da illa, vixilancia de incendios, información e sensibilización dos visitantes e 

intervencións puntuais de mellora no parque. Cómpre destacar neste campo de traballo, programas como BIOespazo, no que un grupo de traballo 

encárgase dos coidados dos diferentes espazos do arquipélago; ConcienciaCIES, tarefas de dinamización a través da información e a formación aos 

visitantes; ou ECOnature, no que se desenvolven traballos de recuperación medioambiental, erradicación de especies invasoras, preparación da terra 

para uso forestal ou recollida de cabichas. 

 

 

 

“Dinamizando o Medio Ambiente”: Dinamizando o Complexo dunar de Corrubedo e as lagoas de 
Carregal e Vixán 

Mercores, 20 Xullo 2016 08:25 

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social e a Dirección Xeral de Conservación da Natureza da 

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do territorio, no marco do acordo de colaboración asinado o pasado 6 de abril de 2016, poñen en 

marcha o programa “Dinamizando o Medio Ambiente” que ten por finalidade valorizar o patrimonio natural galego para que a mocidade tome 
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conciencia da súa importancia ecolóxica, mediomabiental e económica, a través de experiencias activas de 

achegamento ao seu coñecemento e disfrute. O ámbito para o desenvolvemento do programa son os seis 

parques naturais da nosa Comunidade Autónoma e as actividades do programa están dirixidas aos mozos 

galegos de entre 16 e 30 anos. 

A primeira das actividades do programa “Dinamizando o Medio Ambiente” terá lugar o sábado 30 de xullo do 

2016 no Parque Natural Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán. 

DESTINATARIOS/AS 

Mozos e mozas galegos entre 16 e 30 anos de idade. 

DATA E LUGAR 

Sábado, 30 de xullo de 2016 

Parque natural Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán. 

(Vilar, s/n - CARREIRA - 15959 -Ribeira). 

PRAZAS 

25 prazas. 

Mínimo de prazas que deberán cubrirse para a realización da actividade: 15. 

COBERTURA 

A actividade terá un carácter gratuíto e facilitarase aos participantes unha liña de transporte para o desprazamento ao parque natural de ida e volta. 

O xantar correrá a cargo dos participantes. 

TRANSPORTE 

Porase a disposición dos/as mozos/as participantes unha ruta de transporte con saída e volta dende a cidade de Santiago, ruta que se confeccionará 

segundo a procedencia xeográfica dos/as participantes. 

Non é obrigatorio a utilización deste medio de transporte, polo que os mozos/as poderán achegarse ata o parque natural polos seus propios medios. 

Neste caso, os gastos de transporte correrán a cargo do/a participante. 

RECOMENDACIÓNS 

É moi importante utilizar calzado axeitado, resistente e flexible. E nos días de moito sol, tamén é recomendable levar proteción solar. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

10.00 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES NO PARQUE NATURAL. 

10.30 VISITA GUIADA AO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO ECOSISTEMA LITORAL GALEGO (CIELGA) 

11.30 SAÍDA A RUTA GUIADA: 

 Camiño da auga: percorrido 3km – 1,5h. Chegada ata a laguna de auga doce de Vixán (alimentada polo regato do Vilar) e os restos dun castro 

en Porto Baixo. 

13.30 FIN DA RUTA 

13.45 ACTIVIDADE DE LECER: OBSERVACIÓN E AVISTAMENTO DE AVES NOS ARREDORES DO PARQUE NATURAL (LAGOA DE VIXÁN). 

14.45 FIN DA ACTIVIDADE. 

15.00 XANTAR NA PRAIA DO VILAR. 

16.00 VISITA Á PRAIA DO VILAR E SUBIDA AO MIRADOIRO DA PEDRA DA RÁ. 

18.30 FIN DA ACTIVIDADE E SAÍDA. 

PRAZO DE INSCRICIÓN 

Do 20 de xullo a 28 de xullo ás 23:59 horas 

INSCRICIÓN 

A inscrición será mediante o formulario electrónico. 

As prazas serán cubertas por rigoroso orde de inscrición. 

Se no momento de finalizar o prazo de inscrición non houbese o mínimo de 15 inscritos, a actividade será suspendida. 

Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza, no que se indicará a ruta e horarios de transporte. 

No caso de que o venres 29 de xullo antes das 14:30 horas o/a solicitante non recibe mail de confirmación, entenderase que non obtivo praza 

MÁIS INFORMACIÓN 

sonia@rgdinamizacion.es 

615 285 769 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN 

 

Deseñando o teu futuro: Listado definitivo de entidades sen ánimo de lucro e entidades locais 
admitidas e excluidas 

Mercores, 20 Xullo 2016 10:18 

 

Programa Deseñando o teu futuro: nos seguintes enlaces podese consultar o listado definitivo de entidades sen 

ánimo de lucro e entidades locais admitidas e excluidas no programa Deseñando o teu futuro: 

  

Resolución definitiva de concellos beneficiarios, en lista de reserva e excluídos (procedemento BS326A) 

Resolución definitiva de entidades sen ánimo de lucro beneficiarias, en lista de reserva e excluídas 

(procedemento BS326A) 

mailto:sonia@rgdinamizacion.es
http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=233#forsux
http://xuventude.xunta.es/2016041818993/desenando-o-teu-futuro-2016.html
http://xuventude.xunta.es/uploads/Deseando_o_teu_futuro/CONCELLOS_benefi_lista_espera_excluis_Res_19_xullo.pdf
http://xuventude.xunta.es/uploads/Deseando_o_teu_futuro/ENTIDADES_benefi_lista_espera_excluis_Res_19_xullo.pdf
http://xuventude.xunta.es/uploads/Deseando_o_teu_futuro/ENTIDADES_benefi_lista_espera_excluis_Res_19_xullo.pdf
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Gañadores do sorteo de prazas en campos de traballo no mes de agosto 

Mercores, 20 Xullo 2016 11:31 

GAÑADORES: 

 David Lozano Mota 

 Bárbara Caridad Canizo 

 Guillermina Fernández Villar 

 Adriana Pereira Horro 

 Lara Fuentes Enjamio 

 Iris Magnolia Abad Valero 

 Noa Philippon Salinas 

 Alba Carril Gato 

 María Rivadulla Galdo 

 Manuel Pita Gómez 

 Andrea Vazquez Martinez 

 Tania Pereira Hermida 

 Manuel Vazquez Martinez 

 Miriam Santos Rial 

 Estefanía Esperón Beloso 

Poñédevos en contacto o máis urxente para escoller o campo de traballo o que desexedes ir. As prazas son limitadas e escolleranse por riguroso 

orde de petición. O teléfono de contacto é: 981 544 838 

Máis información sobre campos de traballo en Galicia: http://xuventude.xunta.es/oferta-campos-de-traballo-en-galicia.html 

 

O galego campa! 

Mercores, 20 Xullo 2016 12:14 

‘O galego campa!’, o programa dirixido á mocidade participante nos campamentos de verán da Xunta de Galicia, 

que promoven a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 

Voluntariado, segue a dinamizar a lingua galega durante as vacacións estivais. 

Tras o seu paso polo Albergue Municipal Quiroga, na localidade do mesmo nome, así como polos campamentos 

xuvenís Furelos, de Melide; Espiñeira, de Boiro; Pontemaril, de Forcarei, e A Illa de Ons, de Bueu, as 

actividades deste programa de dinamización lingüística chegarán na próxima quincena aos albergues Penedos de Xancinto, do Entrimo, As Sinas, de 

Vilanova de Arousa, e Area, de Viveiro, así como aos campamentos xuvenís Virxe de Loreto, de Porto do Son, e, de novo, Pontemaril, en Forcarei. 

En total, O galego campa! terá presenza en 17 campamentos e implicará a 1479 rapaces e rapazas de estadía neles durante os meses de xullo e 

agosto. O calendario completo de actividades pode verse en http://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/rede-de-dinamizacion-

linguistica/programas/_/contido_0113/galego-campa-2016. 

Dinámicas de educación global en galego 

A nova entrega de ‘O galego campa!’ ofrécelle ao monitorado participante na Acción de verán 2016 da Xunta de Galicia sete dinámicas ou series de 

actividades que foron incluídas no “Repositorio dixital do tempo libre en galego” co fin de que aquel poida escoller a que mellor lle acaia á temática de 

cada campamento e aos intereses dos mozos e mozas asistentes. Unha vez feita a escolla, a empresa O Falcón Branco desenvólvea en 

colaboración co persoal dos campamentos en cada unha das instalacións onde se implementa O galego campa! 

As dinámicas son adaptacións de propostas dos programas de mocidade e inclusión social do Consello de Europa e do centro de recursos SALTO da 

Comisión Europea que, por primeira vez, se poñen a disposición dos profesionais do tempo libre nunha das linguas cooficiais de Galicia para que lles 

sexan máis accesibles. 

Repositorio dixital de materiais en galego 

O programa O galego campa! inclúe, ademais das actividades presenciais de dinamización lingüística nos campamentos, materiais e propostas 

específicas para traballar lingua, mocidade e tempo libre. Se nas primeiras edicións se editou o disco 'Desaparafusador de gominola', así como fichas 

de actividades sobre el ou arredor do deporte, dende o ano pasado está en funcionamento un repositorio dixital que recolle, ademais destes recursos, 

novas propostas e documentos de referencia para o monitorado que poden descargarse libremente e de balde do Portal da Lingua 

Galega www.lingua.gal. 

Promoción do galego entre a mocidade 

‘O galego campa!’ desenvolve, no marco do Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia 2014-16, coordinado pola Dirección Xeral de Xuventude, 

Participación e Voluntariado, unha das 11 medidas que teñen por obxectivo o fomento da lingua galega entre a xente nova nos diferentes ámbitos 

sociais, ao tempo que lle dá cumprimento ás directrices da Lei de Xuventude de Galicia (2012) e ás do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega 

(PXNLG, 2004). 

Por outra banda, a Xunta de Galicia está traballando na elaboración do borrador inicial do primeiro plan de dinamización do galego na mocidade, un 

documento que marcará a folla de ruta da promoción do uso do idioma na xente nova nos vindeiros anos, tomando como base as directrices 

establecidas no PXNLG e como obxectivos específicos os de potenciar o uso do galego como lingua de relación na mocidade galega, reforzar o uso 

do idioma entre os galegofalantes e proporcionarlle modelos lingüísticos galegófonos de referencia á rapazada de orixe castelanófona, potenciar 

unha oferta asociativa e de lecer en galego dirixida á mocidade e ampliar e consolidar a oferta de produtos en galego destinados ao público xuvenil. 

 

Actividades nas Fragas do Mandeo 

Mercores, 20 Xullo 2016 12:26 

Fragas do Mandeo promove o campo de traballo internacional Monte da Espenuca que vai 

desenvolverse entre o 20 e o 31 de agosto en Coirós (A Coruña). O obxectivo é axudar a transformar un 

eucaliptal nunha fraga, eliminando eucaliptos e preparando o monte para a súa reforestación chegado o 

inverno. Poden apuntarse persoas de entre 18 e 30 anos. 

Fragas do Mandeo é unha entidade de custodia do territorio que ten como fin a preservación da 

biodiversidade na comarca coruñesa de As Mariñas (Galicia, España). 

http://xuventude.xunta.es/oferta-campos-de-traballo-en-galicia.html
http://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/rede-de-dinamizacion-linguistica/programas/_/contido_0113/galego-campa-2016
http://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/rede-de-dinamizacion-linguistica/programas/_/contido_0113/galego-campa-2016
http://www.lingua.gal/
http://www.fragasdomandeo.org/2016/07/ultimas-prazas-no-campo-de-traballo/


 

6 
25 de xullo de 2016 – Revista 1082 

Máis información  

correo@fragasdomandeo.org 

http://www.fragasdomandeo.org/ 

www.facebook.com/voluntariadomandeo 

Tel.: 981 105 903 

 

Premios fin de carreira 

Venres, 22 Xullo 2016 11:01 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de 

Galicia para os/as alumnos/as que, contando co mellor expediente académico de entre as persoas solicitantes, rematasen 

os estudos universitarios conducentes á obtención dos títulos de graduado, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, 

mestre, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico, no curso académico 2014/15 nas universidades do Sistema universitario 

de Galicia. 

Entenderase por curso académico o período comprendido entre o 1 de setembro de 2014 e o 30 de setembro de 2015. 

 Os solicitantes que resulten premiados recibirán: 

Unha contribución en metálico de 2.500 €. 

Un diploma acreditativo desta distinción 

Poderán solicitar estas axudas os alumnos e alumnas que cumpran os seguintes requisitos: 

a) Teren cursado integramente os estudos da titulación universitaria pola que opta ao premio nas universidades do Sistema universitario de Galicia. 

b) Teren unha puntuación media no seu expediente académico igual ou superior a 8,50 puntos, para os/as alumnos/as das ramas de coñecemento 

de Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias e Ciencias da Saúde; e 7,50 puntos, para os/as alumnos/as da rama de Enxeñaría e 

Arquitectura. 

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED415A 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de agosto de 2016. 

Máis información no DOG do 22 de xullo de 2016 e en http://www.edu.xunta.es/ 

 

Voluntariado ambiental nas Illas Ons 

Venres, 22 Xullo 2016 11:49 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado en colaboración coa Dirección Xeral de 

Conservación da Natureza poñen en marcha o programa de voluntariado ambiental no Parque nacional 

das Illas Atlánticas. 

Nesta ocasión o programa de voluntariado desenvolverase na Illa de Ons co obxectivo principal de 

sensibilizar e infundir nos participantes criterios e coñecementos básicos sobre a concienciación 

medioambiental e a recuperación de ecosistemas no Parque Nacional. 

As actividades a realizar polos participantes no programa están establecidas polos técnicos do propio Parque Nacional, e centraranse especialmente 

na oceanografía e recursos mariños, fauna, flora e biodiversidade das illas do Parque. 

• Campaña de eliminación de alóctonas (Acacia melanoxilum, Rubina pseudoacia e Eucaliptus globulos e Arctotheca calendula). 

• Apoio as tarefas de guías e información. 

• Avistamentos de costeiros de aves e mamíferos mariños. 

• Seguimento plan de anfibios. 

• Apoio as tarefas de mantemento. 

• Adecuación de camiños, construción de sinais indicativos. 

• Reforestación con especies autóctonas. 

• Limpeza de praias e sistemas dunares. 

O programa desenvolverase en quendas de 5 días do seguinte xeito:  

1ª QUENDA: Do 12 ao 16 de setembro. 

2ª QUENDA: Do 26 ao 30 de setembro. 

O PROGRAMA INCLÚE: 

1. Manutención. 

2. Seguro de accidentes e de responsabilidade civil. 

Os voluntarios/as deberán desprazarse por conta propia ata o punto de encontro desde onde serán recollidos en barco para o seu traslado á illa. 

CONDICIÓNS XERAIS 

Poderán participar no programa voluntarios e voluntarias maiores de idade. As persoas voluntarias que desexen participar, deberán ter en conta que: 

-A indumentaria que leven ten que ser axeitada ás actividades a realizar. 

Ao finalizar a súa participación neste programa de voluntariado ambiental, as persoas voluntarias obterán da Dirección Xeral de Xuventude, 

Participación e Voluntariado un certificado acreditativo da acción voluntaria desenvolvida, que será inscrita como experiencia voluntaria no Rexistro 

de Acción Voluntaria de Galicia. 

información e inscricións: http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=230 

 

 

Programa Actívate de Google 

Venres, 22 Xullo 2016 11:43 

 

Programa de formación online e gratuito de Google. 

NOVAS FORMACIÓN OUTROS CURSOS 

mailto:correo@fragasdomandeo.org
http://www.fragasdomandeo.org/
http://www.facebook.com/voluntariadomandeo
https://sede.xunta.es/
http://www.edu.xunta.es/
http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=230
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Curso online de Marketing Dixital: Certificado por IAB Spain.  

Curso online de Analítica Web: Certificado pola Escuela de Organización Industrial e desenvolto en colaboración con Red.es.  

Curso online de Comercio Electrónico: Certificado pola Escola de Organización Industrial e desenvolto en colaboración con Red.es.  

Curso online de Cloud Computing: Certificado pola Escola de Organización Industrial.  

Curso online de Desenvolvemento de Apps: Certificado pola Universidade Complutense de Madrid.  

Curso online de Desenvolvemento Web: Certificado polo IEI da Universidade de Alacante.  

Curso online de Productividade Persoal: Certificado pola Fundación Santa María a Real.  

Itinerario online de Emprendemento: Certificado polo IEI da Universidade de Alacante 

Máis información: http://www.google.es/landing/activate/formate/?gclid=CN-03pH9hs4CFUITGwodYsEA3Q 

 

 

 

Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en A Vecilla (León) 

Mercores, 20 Xullo 2016 10:46 

A Escola de tempo libre Ícaro convoca un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en A Vecilla (León). 

Haberá 3 promocións do curso.    

    

Datas: do 1 ao 21 de agosto.   

Lugar: Campamento xuvenil Otero de Curueño 

Máis información: 

Escola de tempo libre Ícaro    

Rúa Estrada de Castela, nº 58-64, Escaleira C-baixo 

15404 Ferrol (A Coruña) 

Teléfono de contacto: 981 333 011 

Enderezo electrónico:  etlicaro@wanadoo.es 

 

Curso de Director/a de actividades de tempo libre en A Vecilla (León) 

Venres, 22 Xullo 2016 10:20 

 
A Escola de tempo libre Ícaro convoca un curso de Director/a de actividades de tempo libre en A Vecilla 

(León). 

    

Datas: do 1 ao 21 de agosto.   

Lugar: Campamento xuvenil Otero de Curueño 

Máis información: 

Escola de tempo libre Ícaro    

Rúa Estrada de Castela, nº 58-64, Escaleira C-baixo 

15404 Ferrol (A Coruña) 

Teléfono de contacto: 981 333 011 

Enderezo electrónico:  etlicaro@wanadoo.es 

 

 

 

II Plan de Bolsas do Concello de Nigrán (Pontevedra) 

Martes, 19 Xullo 2016 06:41 

 

Estas bases teñen por obxecto a convocatoria do Segundo Plan de Bolsas Municipais do Concello de Nigrán (PBM) orientado a que as persoas 

participantes adquiran calidades valoradas pola contorna empresarial mellorando tanto as súas habilidades profesionais como persoais, necesarias 

para desenvolver a súa carreira profesional en contextos como o actual, altamente competitivos e dotando aos beneficiarios/as das competencias e 

aptitudes necesarias para facilitar e mellorar a súa inserción no mercado laboral, aprendendo e poñendo en práctica técnicas e ferramentas útiles 

para o desenvolvemento profesional nas distintas organizacións empresariais existentes. 

Poderán ser beneficiarias destas bolsas as persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para obter axudas e 

subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos: 

Estar en posesión dás titulacións e perfil específico que se establezan para cada unha das bolsas finalmente convocadas nos distintos Anexos que 

acompañan a esta convocatoria. 

Finalizar ditas titulacións no ano 2013 ou con posterioridade a esa data. 

Acreditar o coñecemento de lingua galega, nivel Celga III. 

Non ter experiencia laboral previa na profesión ou área de coñecementos, entendendo por tal non estar contratado/a por os grupos de cotización 

correspondentes aos niveis formativos da titulación esixida ou non estar de alta como autónomo/a, en actividades relacionadas co objecto da bolsa, 

nin gozar con anterioridade doutra bolsa de calquera organismo público e/ou privado para formarse na súa rama profesional e para a mesma 

titulación. 

As bolsas de formación terán unha duración de 6 meses, prorrogables por outros seis, en función do aproveitamento demostrado durante o primeiro 

período formativo, e a proposta do/a titor/a correspondente con visto e prace do Alcalde, unha vez analizada a memoria obrigatoria por parte de cada 

un dos/as beneficiarios/as. 

A dotación económica das bolsas, determinada polo nivel de titulación, será de 800,00 euros brutos/mes para calquera nivel de ciclos de formación 

profesional, que se imputarán ás aplicacións orzamentarias correspondentes: 241/48100, aplicación: Bolsas fomento de emprego. 

BOLSAS E AXUDAS FORMACIÓN PRÁCTICA 

NOVAS FORMACIÓN CURSOS DE TEMPO LIBRE 

http://www.google.es/landing/activate/formate/?gclid=CN-03pH9hs4CFUITGwodYsEA3Q
mailto:etlicaro@wanadoo.es
mailto:etlicaro@wanadoo.es
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Bolsas convocadas: 

Catro (4) bolsas de ciclo medio de xestión administrativa para as áreas de Rexistro/Arquivo (1), Persoal/Desenvolvemento Local (1), 

Urbanismo/Servizos Urbanos (1) e Centro Antena (1). (ANEXO I). 

Dous (2) bolsas de ciclo superior de administración e finanzas para as áreas de Intervención (1) e Recadación (1). (ANEXO II). 

O prazo de presentación das solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación destas bases no BOP de 

Pontevedra. 

Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, do martes 19 de xullo de 2016, núm. 137 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/07/19/2016028774 

 

Axudas á investigación CIS 2016. 10 bolsas 

Mercores, 20 Xullo 2016 09:43 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Ministerio da Presidencia, Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) 

2.- DESTINATARIOS: 

Os/as solicitantes deberán acreditar a condición de doutor/a con experiencia investigadora no ámbito das Ciencias Sociais en axudas para equipos; 

superar o DEA ou equivalente en axudas individuais; e superar o DEA ou equivalente e estar na fase de finalización da tese doutoral en axudas de 

finalización de tese. 

3.- DATA LÍMITE : 

Ata o 8 de agosto de 2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN: 

O CIS convoca anualmente axudas co fin de promocionar e estimular a investigación social aplicada en materias de interese para o organismo. Estas 

axudas á investigación serán dun  ano de duración e están destinadas fundamentalmente á explotación do seu banco de datos e á finalización de 

teses doutorais en ciencia política ou socioloxía. Ofrécense   5 axudas de 10.000? cada unha (axudas en equipo),  3 axudas de 6.000? cada unha 

(axudas individuais) e 2 axudas de 4.990? cada unha, para finalizar teses doutorais. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

As solicitudes dirixiranse á Presidencia do Centro de Investigacións Sociolóxicas no Rexistro Xeral do Centro de Investigacións Sociolóxicas (rúa 

Montalbán, nº 8, 3ª planta, 28014 Madrid), en horario de luns a venres, de 9 a 14 horas, ou por calquera dos procedementos previstos no artigo 38.4 

da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. Tamén poderán 

presentarse a través do rexistro electrónico da páxina web do Ministerio de Presidencia (http://www.mrp.es). 

Para calquera información adicional, pode contactar co Servizo de Fomento da Investigación a través do correo electrónico. 

www.cis.es/cis/opencms/es/6_formacion/AyudasInvestigacion/ 

fomento_investigacion@cis.es 

 

Bolsas para o Centro Superior de Hostelería de Galicia 

Venres, 22 Xullo 2016 11:12 

 

A Axencia Turismo de Galicia convoca bolsas para os/as alumnos/as que cursen as titulacións que 

imparte o Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG). 

Tipos de bolsas: 

Bolsas tipo I: cobren aproximadamente o 80 % da matrícula en réxime externo. 

Bolsas tipo II: cobren aproximadamente o 50 % da matrícula en réxime externo. 

Conforme os requisitos académicos e económicos, se é o caso, as bolsas divídense en 2 grupos: 

A. Bolsas de matrícula. 

a) Seis bolsas tipo I para o 1º curso de diploma superior en Xestión Hoteleira. 

b) Doce bolsas tipo II para o 1º curso de diploma superior en Xestión Hoteleira. 

c) Tres bolsas tipo II para o 1º curso de certificado de Elaboración e Xestión en Cociña. 

A. Bolsas de excelencia. 

Dúas bolsas tipo I para o 1º curso diploma superior en Xestión Hoteleira. 

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento TU200A 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de agosto de 2016. 

Máis información no DOG do 22 de xullo de 2016 

 

 

 

 

Bolsas "Oportunidade ao Talento" da Fundación ONCE 

Mercores, 20 Xullo 2016 09:38 

 

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/07/19/2016028774
mailto:fomento_investigacion@cis.es
https://sede.xunta.es/
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1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Fundación Once 

2.- DESTINATARIOS 

Estudantes e titulados universitarios con nacionalidade española, que teñan unha discapacidade legalmente recoñecida igual ou superior ao 33% e 

que reúnan as condicións establecidas nas bases. 

3.- DATA LÍMITE 

Mobilidade, máster, posgrao e estudos e deporte entre o 13 de xullo e o 3 de outubro. Bolsas de doutoramento e investigación, desde o 29 de xullo 

ata o 10 outubro 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As bolsas "Oportunidade ao talento" da Fundación ONCE buscan pormover a formación, a inclusión social e a igualdade de oportunidades das 

persoas con discapacidade. Ofrécense diferentes modalidades de bolsas: 

20 bolsas de mobilidade transnacional 

20 bolsas para estudos de máster e posgraos 

2 bolsas de doutoramento 

2 bolsas á investigación 

10 bolsas de estudos e deporte 

5 bolsas ONCE/INECO para estudantes de Enxeñerías 

As bases completas poden consultarse na seguinte ligazón: [ 

http://becas.fundaciononce.es/doc/becas_fundacion_once_oportunidade_talento_2016.pdf 

]http://becas.fundaciononce.es/doc/becas_fundacion_once_oportunidade_talento_2016.pdf 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://becas.fundaciononce.es/doc/becas_fundacion_once_oportunidade_talento_2016.pdf 

 

 

 

 

 

 

Inner west Council Artist in Residence, programa de residencias artisticas 

Martes, 19 Xullo 2016 08:59 

1- ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

Inner west Council 

2- DESTINATARIOS 

Artistas internacionales de más de 18 años de edad. 

3- FECHA LÍMITE 

14 de Agosto de 2016 

4- MÁS INFORMACIÓN 

En la presente convocatoria se seleccionarán, por un lado, tres artistas australianos que vivan fuera del área metropolitana de Sidney y, por otro, un 

artista internacional procedente de cualquier lugar del mundo. Los candidatos deberán tener más de 18 años de edad. Las residencias tendrán una 

duración aproximada de dos meses. El periodo disponible abarca desde mayo de 2017 a abril de 2018. El programa ofrece alojamiento y estudio 

gratis, un ayuda económica de 139 euros por semana (cantidad que será abonada mensualmente), además de otras facilidades, promociones y 

accesos. El artista deberá cubrir el coste de los materiales que utilizará para su trabajo y se comprometerá a donar una obra. La residencia se ubica 

en Thirning Villa, en el Pratten Park, Ashfield New South Wales, Australia. 

5- FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

http://www.ashfield.nsw.gov.au/page/artist_in_residence_program.html 

 

 

 

 

 

BOLSAS E AXUDAS OUTRAS 

http://becas.fundaciononce.es/doc/becas_fundacion_once_oportunidade_talento_2016.pdf
http://becas.fundaciononce.es/doc/becas_fundacion_once_oportunidade_talento_2016.pdf
http://becas.fundaciononce.es/doc/becas_fundacion_once_oportunidade_talento_2016.pdf
http://www.ashfield.nsw.gov.au/page/artist_in_residence_program.html
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Cubo Festival de Vídeo-Arte 2017 

Martes, 19 Xullo 2016 08:55 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Cubo Festival de Vídeo-Arte 

2.- DESTINATARIOS 

Para todo tipo de artistas audiovisuais, tanto españois como internacionais 

3.- DATA LÍMITE 

30/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As propostas enviadas deberán ir en relación co tema desta edición: Inspiración e musas modernas 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.cubofestival.com/bases/ 

 

Curtametraxes de terror Orés de Medo 

Martes, 19 Xullo 2016 08:56 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Asociación Cultural A Charata 

2.- DESTINATARIOS 

maiores de 18 anos e menores con autorización paterna 

3.- DATA LÍMITE 

O prazo para inscribirse e enviar os traballos termina o 30 de setembro de 2016. 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Convócase a sexta edición do concurso de curtametraxes de terror Orés de Medo, no que poden participar maiores de 18 anos e menores con 

autorización paterna. Os curtos a concurso deben ser de terror e non superar en ningún caso os 30 minutos. Concédese un premio categoría 

profesional de 300?, un amateur de 50? e outro do público de 50?. O concurso terá lugar o 30 de outubro de 2016 en Ores (Zaragoza). 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

Asociación Cultural A Charata 

Contacto, Correo Electrónico oresdemiedo@hotmail.com 

Dirección, C/ San José s/n 50619 Orés Zaragoza 

https://oresdemiedo.wordpress.com/ 

 

4ª edición do Premio Culturama Innovación Social en mocidade, España 

Martes, 19 Xullo 2016 09:01 

1- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

Culturama SL 

2- DESTINATARIOS 

Todas aquelas persoas, físicas ou xurídicas (sen ánimo de lucro) do Estado español que desenvolvan a súa actividade no ámbito da mocidade. 

3- DATA LÍMITE 

29 de Xullo de 2016 

4- MÁIS INFORMACIÓN 

Esta cuarta edición do Premio Culturama salienta o seu interese por premiar aquelas propostas que baseen o seu desenvolvemento na cultura e a 

arte contemporáneo como motor de cambio social. Buscan especialmente aqueles proxectos que vinculen as estratexias artísticas co ámbito xuvenil 

para impulsar novas perspectivas de construción de coñecemento e fortalecemento da cidadanía activa e implicada. A experiencia que obteña o 1er 

Premio gañará 800 ? e un galardón. Pero tamén hai outros premios en forma de accésit, aos cales se lles editará a súa experiencia no libro branco de 

prácticas innovadoras en materia de mocidade, que será publicado en formato dixital e enlazado desde cada unha das páxinas web das entidades 

colaboradoras na edición do premio. E nunha edición impresa, que será distribuída a todas as Concellerías de Mocidade dos concellos da provincia 

PREMIOS E CONCURSOS PREMIOS E CONCURSOS 

http://www.cubofestival.com/bases/
mailto:oresdemiedo@hotmail.com
https://oresdemiedo.wordpress.com/
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de Valencia, a todos os Centros de Información Xuvenil das provincias de Alacante e Castelló e a unha selección de 20 facultades de artes do Estado 

Español. 

5- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://culturama.es/es/noticias/4ou-premio-culturama-innovacion-social-en-mocidade/ 

 

UNIDO 50th Anniversary Time Capsule Competition, para os mellores vídeos sobre sustentabilidade 

Martes, 19 Xullo 2016 09:02 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

UNIDO Axencia da UN 

2.- DESTINATARIOS 

Para todos os mozos do mundo que nacesen entre 1991 e 1998 e estean interesados na sustentabilidade para un futuro máis inclusivo 

3.- DATA LÍMITE 

15/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Os participantes deberán remitir un vídeo de non máis de 60 segundos, xunto cunha declaración de non máis de 300 palabras definindo o tema do 

vídeo 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.unido.org/time-capsule.html 

 

Concurso de fotografía, Hamdan International Photography Award, Dubai 

Martes, 19 Xullo 2016 09:03 

1- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE 

Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Ao Maktoum 

 

2- DESTINATARIOS 

Fotógrafos de todas as nacionalidades que alcanzasen a maioría de idade 

3- DATA LÍMITE 

31 de Outubro de 2016 

4- MÁIS INFORMACIÓN 

O tema desta convocatoria é The Challenge (O Desafío) que ten una interpretación ampla, podendo referirse ao desafío que implica sacar unha 

determinada foto nun momento preciso ou referirse ao seu contido ou tema abordado. A convocatoria dispón de diferentes categorías e premios. 

Soamente pódese presentar unha foto por categoría coa excepción da categoría Portfolio á que se poden presentar de 5 a 10 fotos do mesmo tema. 

5- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.hipa.ae/es/ 

 

Premio de poesía 'José Hierro' 

Mercores, 20 Xullo 2016 09:35 

1.- CONVOCANTE 

Universidade Popular José Hierro 

2.- DESTINATARIOS 

- Residir en España. 

- Idioma: castelán. 

3.- DATAS LÍMITE 

23/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Premio: 9.000 ?. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/servicios_municipais/Cultura/1595179498_264201694625.pdf 

http://culturama.es/es/noticias/4ou-premio-culturama-innovacion-social-en-mocidade/
http://www.unido.org/time-capsule.html
http://www.hipa.ae/es/
http://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/servicios_municipais/Cultura/1595179498_264201694625.pdf
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Premio de fotografía lúdica 

Mercores, 20 Xullo 2016 09:36 

1.- CONVOCANTE 

Asociación Cultural Xogamos Tod@s 

2.- DESTINATARIOS 

Aberto 

3.- DATAS LÍMITE 

30/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Tema: o xogo. 

Premios: 500 ? / 300 ?. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.jugamostodos.org/index.php/noticias-festival/6592-premio-internacional-de-fotografia-ludica-2016 

 

Premio de literatura infantil e xuvenil 'Edebé' 

Mercores, 20 Xullo 2016 09:37 

1.- CONVOCANTE 

Editorial edebé 

2.- DESTINATARIOS 

Idiomas: eúscaro, catalán, galego, castelán. 

3.- DATAS LÍMITE 

15/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Establécense dúas modalidades de premio: 

- Modalidade infantil, para obras de narrativa dirixidas a lectores/as de 7 a 12 anos, dotada con 25.000 euros. 

- Modalidade xuvenil, para obras dirixidas a lectores/as de máis de 13 anos, dotada con 30.000 euros. 

O feito de participar nunha modalidade exclúe a posibilidade de facelo na outra. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.edebe.com/docs/bases-XXV-premio-edebe-castelán.pdf 

 

XIII Concurso de fotografía Viaxarte 

Venres, 22 Xullo 2016 10:26 

A Concellaría de Participación e Innovación Democrática do Concello da Coruña, a través do Centro Municipal de Información Xuvenil convoca a XIII 

edición do Concurso de Fotografía de Viaxes “Viaxarte” 

Poderán participar as mozas e mozos residentes en España e que teñan unha idade comprendida 

entre os 15 e os 30 anos, -ambos incluídos-, na data de finalización de admisión de orixinais. 

Todas as fotografías deberán estar relacionadas co tema das experiencias viaxeiras. 

As obras presentaranse a título individual, e deben ser orixinais e inéditas e non premiadas noutros 

concursos. 

Establécense dúas modalidades de participación: fotografía individual e serie fotográfica. As/os 

concursantes só poderán participar nunha das modalidades e poderán enviar, como máximo, 3 fotografías. 

As fotografías terán un tamaño mínimo de 18 x 24 cm e máximo de 40 x 50 cm, e deberán presentarse en soporte de cartón pluma ou similar. Non se 

admitirán composicións con cristal, e poderán ser realizadas en branco e negro ou en cor, en calquera técnica. 

Tamén se presentará, en soporte dixital: a) unha copia da fotografía en formato de arquivo dixital JPEG/JPG e de dimensións mínimas de 1024 x 768, 

cun peso máximo de 5 Mb. b) un arquivo de texto en formato OpenOffice/Word dun máximo de 10 liñas, cun breve resumo da viaxe que motivou a 

fotografía (lugar, datas aproximadas da viaxe e algún breve comentario sobre ela). 

Xunto coa/s fotografía/s, presentaranse 2 sobres pechados: a) un sobre ca ficha de inscrición, a fotocopia do DNI ou pasaporteb) outro sobre co 

CD/Pendrive cos arquivos dixitais solicitados. Na parte exterior de ambos sobres, só constará o título da fotografía ou serie de fotografías 

presentadas. 

Todas as fotografías presentadas que cumpran as bases participarán nunha exposición que se realizará no mes de outubro na sala Plataforma14 do 

Fórum Metropolitano; e as fotografías gañadoras, xunto cunha selección das presentadas , serán editadas nun catálogo. 

O prazo de admisión  de orixinais manterase aberto do 1 de xullo ao 2 de setembro de 2016  ás 13:00 horas. 

Consulta as bases completas na web do CMIX da Coruña 

Máis información no Centro Municipal de Información Xuvenil, situado no Fórum Metropolitano, rúa Río Monelos, 1, A Coruña; teléfono 981 184 294; 

dirección electrónica  cmix@coruna.es e páxina web www.coruna.es/cmix 

http://www.jugamostodos.org/index.php/noticias-festival/6592-premio-internacional-de-fotografia-ludica-2016
http://www.edebe.com/docs/bases-XXV-premio-edebe-castel
https://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=CMIX/Page/Generico-Page-Generica&cid=1416449653082&argIdioma=gl&itemID=1453596423632&itemType=Suceso
mailto:cmix@coruna.es
http://www.coruna.es/cmix
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Bases selección persoal brigadas contraincendios forestais. Concello de Piquín (Lugo) 

Martes, 19 Xullo 2016 08:02 

Aprobadas as bases para a selección dun xefe de brigada, un peón condutor e tres peóns forestais para o servizo de prevención e defensa contra 

incendios forestais no Concello de Ribeira de Piquín (a tempo completo por un período de tres meses) convócase a todas aquelas persoas 

interesadas en participar a que presenten instancia no Rexistro de entrada do Concello no prazo de 5 días naturais a contar dende o día seguinte ao 

de publicación deste anuncio. As Bases de selección estarán expostas ao público no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal. 

Boletín Oficial da Provincia de Lugo, do martes 19 de xullo de 2016, núm. 165 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14064_1.pdf#page=15 

 

 

Contratación dun/ha fisioterapeuta. Concello de Ourol (Lugo) 

Martes, 19 Xullo 2016 08:04 

Por acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Ourol de data de 7 de xullo de 2016 aprobáronse as bases que rexerán a contratación laboral 

temporal, mediante concurso de un/unha fisioterapeuta a xornada completa no Concello de Ourol. 

Contrato de traballo temporal eventual por circunstancias da producción a xornada completa. Unha vez cumpridos todos os trámites da selección 

procederase a sinatura do contrato, o cal extenderá a súa vixencia ata o 31 de decembro de 2016. 

Concurso, segundo o establecido nas bases que se atopan a disposición na Secretaría do Concello de Ourol e no sitio electrónico do 

concellohttps://concellodeourol.sedelectronica.es 

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No Rexistro Xeral do Concello de Ourol, no prazo de 6 días hábiles a contar desde o 

seguinte ao da publicación deste anuncio da convocatoria no Boletín Oficial de Provincia de Lugo. 

Boletín Oficial da Provincia de Lugo, do martes 19 de xullo de 2016, núm. 165 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14064_1.pdf#page=14 

 

Enxeñeiro/a Superior Informática no Concello de Madrid 

Martes, 19 Xullo 2016 10:12 

O Concello de Madrid convoca oposición para cubrir 9 prazas de Enxeñeiro/a Superior Informática. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de agosto de 2016.  

Máis información no BOE do 19 de xullo de 2016 

 

Prazas de docentes universitarios na Universidade de Cadiz 

Martes, 19 Xullo 2016 10:30 

A Universidade de Cadiz necesita contratar 10 docentes 

Prazas: http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/18/pdfs/BOE-A-2016-6893.pdf#page=7 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de agosto de 2016.  

Máis información no BOE do 19 de xullo de 2016 

 

Auxilar de Axuda no fogar-Concello de Cervo (Lugo) 

Mercores, 20 Xullo 2016 06:24 

Convocatoria en orde á selección de persoal laboral temporal, de un (1) auxiliar de axuda no fogar do Concello de Cervo ao 42,67 % da xornada 

durante 6 meses. Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no Rexistro Xeral do Concello de Cervo de luns a venres, ou a través de calquera dos 

medios que prevé a Lei 30/1992, de 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no 

seu artigo 38, no prazo de 5 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da 

Provincia de Lugo. No suposto de que o último día de presentación das solicitudes coincidise en sábado, domingo ou festivo o prazo terminará o 

primeiro día hábil seguinte. Cando as solicitudes se presenten fora do rexistro do Concello de Cervo, co fin de axilizar os trámites, deberase remitir 

unha comunicación por fax ao Concello (982557729) comunicando a presentación da solicitude, co selo de correos ou do rexistro correspondente. 

Sen a concorrencia de ambos requisitos non será admitida a solicitude. O prazo de presentación será de 5 días naturais contados a partir do día 

seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. As bases íntegras e os restantes actos que integran o 

procedemento de selección publicaranse mediante anuncio no taboleiro de edictos do Concello de Cervo e na súa páxina web 

(www.concellodecervo.com). 

Boletín Oficial da Provincia de Lugo, do mércores 20 de xullo de 2016, núm.166 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14079_1.pdf#page=7 

 

 

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PÚBLICO 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14064_1.pdf#page=15
https://concellodeourol.sedelectronica.es/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14064_1.pdf#page=14
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/18/pdfs/BOE-A-2016-6893.pdf#page=7
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14079_1.pdf#page=7
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Bases para Lista de Brigada prevención de incendios. Concello de San Amaro (Ourense) 

Mercores, 20 Xullo 2016 06:33 

Convocatoria de selección de persoal laboral temporal para a brigada de prevención e extinción de incendios 2016 (Convenio de colaboración coa 

Consellería do Medio Rural). 

Número e denominación de postos: 

1 Xefe de brigada 

1 Peón-condutor 

3 Peóns 

Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra/servicio determinado a tempo completo. Duración do contrato: máximo 3 meses. 

Sistema de selección: concurso de méritos. Bases da convocatoria: poderanse obter nas oficinas municipais. Prazo de presentación de solicitudes: 5 

días hábiles, contados dende o seguinte á publicación deste edicto no BOP, de luns a venres en horario de 9.00 a 14.00 horas. 

Boletín Oficial da Provincia de Ourense, do mércores 20 de xullo de 2016, núm. 166 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=166&fecha=20160720 

 

Dúas prazas de atención educativa á infancia. Concello de Vilar de Santos (Ourense) 

Mercores, 20 Xullo 2016 06:33 

Convocatoria para la contratación laboral que se indica:  

1.- Número de plazas: 2. 

2.- Denominación: personal de atención educativa a la infancia (1) y personal de apoyo de atención educativa a la infancia (1). 

3.- Modalidad de contratación: contratación laboral temporal para obra o servicio determinado.  

4.- Jornada: completa 40 horas semanales. 

5.- Servicio: Punto Atención a la Infancia (PAI) Vilar de Santos. 

6.- Sistema de selección: concurso de méritos. 

7.- Duración del contrato: hasta el fin del curso escolar 2016/2017 (septiembre 2016- julio 2017). 

8.- Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 5 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, 

en el Registro General del ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:30 h. (Si el día en que finalice el plazo de presentación de instancias fuese sábado o 

día inhá- bil el plazo finalizará el primer día hábil siguiente). 9.- El texto íntegro de las bases de selección está publicado en el tablón de anuncios del 

ayuntamiento. 

Boletín Oficial da Provincia de Ourense, do mércores 20 de xullo de 2016, núm. 166 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=166&fecha=20160720 

 

Selección dun operario de servizo recollida de lixo. Concello de Baiona (Pontevedra) 

Xoves, 21 Xullo 2016 06:12 

Aprobadas por resolución de alcaldía de data 1/07/2016 as bases da convocatoria para a selección dun operario de servizos múltiples adscrito ao 

servizo de recollida de lixo mediante contrato de relevo de conformidade co disposto no artigo 12.6 do Texto refundido da Lei do Estatuto dos 

Traballadores. Polo exposto procédese a publicación do anuncio para os efectos de que os interesados presenten as súas solicitudes no prazo de 

seis días naturais contados a partir do día seguinte a publicación deste anuncio e segundo o establecido nas bases da convocatoria publicadas 

integramente na paxina www.baiona.org. 

Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, núm.139, do xoves 21 de xullo de 2016 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/07/21/2016028576 

 

Lista de Auxiliares Admtvos. Interinos. Concello de O Porriño (Pontevedra) 

Xoves, 21 Xullo 2016 06:13 

Esta convocatoria ten por obxecto constituír unha BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL A XEITO DE LISTAS DE RESERVA DE 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS INTERINOS pertencente á escala de administración xeral. 

Sistema de selección por concurso. 

Prazo para a presentación de instancias: 10 días hábiles contados a partir do día seguinte a aquel en que se publique o anuncio desta convocatoria 

no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. 

Bases de selección:Exporanse no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web www.porremprego.org. 

Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, do xoves 21 de xullo de 2016, núm. 139 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/07/21/2016028929 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=166&fecha=20160720
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=166&fecha=20160720
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/07/21/2016028576
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/07/21/2016028929
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Duas prazas servizo de Limpeza. Concello de Porqueira (Ourense) 

Xoves, 21 Xullo 2016 06:21 

Convocatoria para a contratación laboral que logo se indica, en cumprimento do Decreto da Alcaldía con data 18/07/2016. 

1. Número de prazas: 2 a xornada completa e l a media xornada. 

2. Denominación: operarios para o servizo de limpeza e rozas. 

3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado. 4. Xornada: completa (40 e 20 horas semanais, 

respectivamente) de luns a domingo. 

5. Sistema de selección: concurso de méritos. 

6. Duración do contrato: ata final de outubro de 2016. 

7. Salario bruto mensual (incluídos todos os conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias): 1.107,77 euros. 

8. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes e alegacións ás bases de selección: 5 días naturais dende a publicación deste anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia, no Rexistro Xeral do Concello de Porqueira, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres. 10. O texto íntegro das bases de 

selección está a disposición dos interesados nas oficinas do Concello de Porqueira (Estrada de Xinzo a Bande, núm. 4, Forxa-Porqueira). 

Boletín Oficial da Provincia de Ourense, do xoves 21 de xullo de 2016, núm.167 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=167&fecha=20160721 

 

Lista contratación persoal contraincendios forestais. Concello de Rairiz da Veiga (Ourense) 

Xoves, 21 Xullo 2016 06:22 

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo Decreto da alcaldesa con data 19.07.2016: 

Número de prazas: 5. 

Denominación: 1 oficial tractorista e 4 peóns forestais. 

Contrato laboral para formalizar: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado Xornada: oficial de tractorista, completa, 40 horas 

semanais de luns a venres; e peóns forestais, parcial, 20 horas semanais de luns a venres. Sistema de selección: concurso de méritos. 

Duración do contrato: 3 meses. 

Salario bruto mensual: oficial tractorista 1.176,78 € (inclu- ídos todos os conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias) e peóns 

forestais 532,80 € (incluídos todos os conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias) 

Prazo e lugar para presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial 

da Provincia, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de 

anuncios do concello de Rairiz da Veiga. 

Boletín Oficial da Provincia de Ourense, do xoves 21 de xullo de 2016, núm.167 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=167&fecha=20160721 

 

 

Doce prazas de Axente da Guardia Urbana en Tarragona 

Xoves, 21 Xullo 2016 08:01 

O Concello de Tarragona convoca unha oposición para cubrir 12 prazas de Axente da Guardia Urbana 

O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 10 de agosto. 

Máis información no BOE do 21 de xullo de 2016. 

 

 

Contratación dun Traballador Social. Concello de Becerreá (Lugo) 

Venres, 22 Xullo 2016 06:04 

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A CONTRATACIÓN DUN TRABALLADOR/A SOCIAL MEDIANTE CONTRATO DE 

INTERINIDADE PARA CUBRIR UNHA BAIXA POR MATERNIDADE POSTO DE TRABALLO: TRABALLADOR/A SOCIAL nos Servizos Sociais 

básicos desta Entidade Local durante o periodo de tempo de baixa por maternidade da ocupante actual de tal posto de traballo. DURACIÓN: O 

contrato se celebra por un periodo coíncidente coa baixa por maternidade. LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No Rexistro 

Xeral do Concello de Becerreá, no prazo de 5 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP. Se o 

último día de prazo coincide con domingo ou festivo, entenderase que o prazo remata o primeiro día hábil seguinte. REQUISITOS: Estar en posesión 

do Título de diplomatura universitaria en traballo sicial ou do título de grao en traballo social. SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición, 

segundo o establecido nas bases que se atoparán nas oficiñas do Concello e na web www.concellodebecerrea.com. 

Boletín Oficial da Provincia de Lugo, do venres 22 de xullo de 2016, núm.168 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14115_1.pdf#page=6 

 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=167&fecha=20160721
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=167&fecha=20160721
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14115_1.pdf#page=6
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Bolsa de traballo en Porto do Son 

Venres, 22 Xullo 2016 11:20 

O Concello de Porto do Son está a elaborar unha bolsa de traballo para o posto de administrativo. 

Requisitos: 

Estar en posesión do título de bacharel, formación profesional de segundo grao. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 1 de agosto de 2016. 

Máis información no BOP da Coruña do 22 de xullo de 2016. 

 

Traballador/a Social en Becerreá 

Venres, 22 Xullo 2016 11:23 

O Concello de Becerreá necesita contratar un/ha Traballador/a social. 

Requisitos: Título de diplomatura universitaria en traballo social ou título de grao en traballo social.  

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 27 de xullo de 2016. 

Máis información no BOP de Lugo do 22 de xullo de 2016. 

 

 

 

 

Dependente de tenda/libraria con idiomas en Santiago 

Martes, 19 Xullo 2016 06:24 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1989/dependente-de-tendalibraria-con-idiomas 

 

Recepcionista Club Deportivo e Community manager en Santiago 

Martes, 19 Xullo 2016 06:25 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1990/recepcionista-club-deportivo-e-community-manager. 

 

Promotor/a de Vendas en Santiago 

Martes, 19 Xullo 2016 10:16 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1991/promotora-de-vendas 

 

Monitor/a comedor escolar en Santiago 

Xoves, 21 Xullo 2016 07:26 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1992/monitora-comedor-escolar 

 

 

Ofertas Servizo Público de Emprego 22/07/2016 

Xoves, 21 Xullo 2016 09:30 

Nº de oferta:  12/2016/4181 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  canteiros/as de construción 

Localidade:  Verín (Ourense) 

Requisitos:  necesítanse canteiros/as. 

 

Nº de oferta:  12/2016/5844 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  enxeñeiros/as en mecánica industrial 

Localidade:  Valga (Pontevedra) 

Requisitos: necesítanse enxeñeiros/as en mecánica industrial. 

 

Nº de oferta:  12/2016/6857 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  condutores-operadores de maquinaria agrícola con motor, en xeral. 

Localidade:  Pastoriza, A (Lugo) 

Requisitos: necesítase condutor/a-operador/a de maquinaria agrícola. 

 

Nº de oferta:  12/2016/7088 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  camareiros/as, en xeral 

Localidade:  Ordes (A Coruña) 

Requisitos:  necesítase axudante de camareiro. 

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO 

http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1989/dependente-de-tendalibraria-con-idiomas
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1990/recepcionista-club-deportivo-e-community-manager
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1991/promotora-de-vendas
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1992/monitora-comedor-escolar
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Nº de oferta:  12/2016/7120 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  persoal de limpeza ou limpador, en xeral 

Localidade:  Coruña, A 

Requisitos: necesítase limpador/a de edificios (comunidades e portais). 

 

Nº de oferta:  12/2016/7172 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  operadores de cámara (cinema, televisión e/ou vídeo) 

Localidade:  San Cibrán das Viñas (Ourense) 

Requisitos:  técnico/a do audiovisual para realizar tarefas de operador de cámara, edición e realización. Permiso de conducir, FP produción de 

audiovisuais ou grao de comunicación audiovisual. 

 

Nº de oferta:  12/2016/7201 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  cociñeiros/as, en xeral 

Localidade:  Illa de Arousa, A (Pontevedra) 

Requisitos: necesítase cociñeiro/a ou pinche de cociña con experiencia mínima de tres meses... 

 

Nº de oferta:  12/2016/7218 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  operadores instalacións de tratamento e eliminación de residuos (agás radioactivos, en xeral). 

Localidade:  Fene (A Coruña) 

Requisitos:  precísase técnico/a en depuradoras centrífugas para o tratamento de augas con hidrocarburos. Requisitos: experiencia e ciclo formativo 

en electromecánica ou similar, PRL sector naval, carné carretilleiro, carné B. 

 

Nº de oferta:  12/2016/7240 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  mergulladores, en xeral (excepto construcción) 

Localidade:  Cee (A Coruña) 

Requisitos:  recursos específicos (apnea e aire) e todos os permisos do mar para embarcar. Permiso de conducir non é imprescindible. 

 

Nº de oferta:  12/2016/7272 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  médicos/as especialistas en medicina do traballo 

Localidade:  Vigo (Pontevedra) 

Requisitos:  se necesitan médicos/as en medicina do traballo. 

 

Nº de oferta:  12/2016/7297 

Data: 22/07/2016 

Posto ofertado:  camareiros/as, en xeral 

Localidade:  Castro Caldelas (Ourense) 

Requisitos:  necesítanse camareiros/as. 

Máis información no tfono 012 e na páxina web: 

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/ 

 

Operario Limpeza Industrial en Santiago 

Xoves, 21 Xullo 2016 09:33 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1993/operario-limpeza-industrial 

 

Técnico de Sistemas e Soporte en Milladoiro - Ames 

Venres, 22 Xullo 2016 09:23 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1994/tecnico-de-sistemas-e-soporte 
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A DIRECTORA XERAL DE XUVENTUDE VISITOU EN BETANZOS O CAMPO DE TRABALLO 
“PARQUE DO PASATEMPO” 

Xoves, 21 Xullo 2016 13:34 

 

A Directora Xeral de Xuventude, participación e Voluntariado, Cecilia 

Vázquez, visitou aos participantes nos Campos de traballo de Betanzos e 

Curtis, que forman parte da campaña de Verán da Consellería de Política 

Social. Ademáis, a directora xeral aproveitou para saudar tamén aos mozos 

e mozas que participan nun Curso de Monitor de Actividades de Tempo 

Libre no Espazo Xove de Betanzos. 

Nesta cidade está tendo lugar un Campo de Traballo de restauración do 15 

ao 26 de xullo. Os voluntarios realizan una valoración e diagnose do estado 

da Fonte das Catro Estacións dos Xardíns do Pasatempo para redactar un 

proxecto de restauración, con limpeza e consolidación preventiva da fonte, 

limpeza e acondicionamento dos xardíns que rodean e actividades de 

difusión e divulgación do proxecto. 

No caso de Curtis, o Campo versa sobre a Igualdade no medio rural e ten 

lugar do 20 ao 31 de xullo. Os voluntarios comezarán o seu labor 

desenvolvendo unha dinámica na rúa que serve de presentación da 

presenza do campo no municipio. De seguindo, realizarán un vídeo con veciños de Curtis con pequenas intervencións e opinións sobre o tema da 

igualdade para axudar a visualizar esta problemática. Tamén realizarán intervencións nos campamentos xuvenís, que concluirá con traballos de 

investigación sobre a igualdade no medio rural e unha exposición final. 

Cecilia Vázquez destacou que “os campos de traballo contribúen á difusión de valores como a participación, a solidariedade, o coñecemento do 

contorno e o traballo en equipo entre os participantes”. Así mesmo, “fomentan a mobilidade, pois ofrecen aos mozos e mozas a oportunidade de 

tomar parte en campos doutras Comunidades e países”. 

Son polo tanto recursos de gran valor xuvenil, nos que Galicia é a comunidade de referencia na materia. Cómpre destacar que o ano pasado Galicia 

organizou o 34% dos campos de traballo internacionais que se celebraron en toda España, segundo o balance realizado polo Injuve. 

No total galego, na Campaña de verán toman parte 9.046 mozos e mozas, un 6 % máis que no ano anterior. As actividades están dirixidas a persoas 

entre 9 e 30 anos, e están divididas en actividades específicas para os distintos grupos de idade. 

O departamento autonómico inviste 2,6 millóns de euros na posta en marcha destas actividades, que permitirán a contratación dunhas 900 persoas 

entre monitores e directores de tempo libre. 

Na programación inclúense: campamentos xuvenís para menores de 18 anos en Galicia e noutras comunidades autónomas; o uso en oferta 

concertada das instalacións xuvenís; as actividades para maiores de 18 anos; campos de traballo en España e no estranxeiro; e accións de 

reencontro con mozos e mozas descendentes de galegos residentes no exterior. 

  

O Curso de Monitor de Actividades de Tempo Libre que se desenvolve do 11 ao 30 de xullo no Espazo Xove de Betanzos , no que están a asitir 25 

mozos e mozas de entre 18 e 30 anos, para obter un título homologado pola Xunta de Galicia. Esta titulación oficial é expedira pola Dirección Xeral 

de Xuventude, Participación e Voluntariado, sendo necesaria para exercer de monitor de campamentos ou actividades realizadas en albergues 

xuvenís.  Este Curso está a ser impartido pola Escola de Tempo Libre Querqus, que está regulada pola Lei de Xuventude de Galicia, que a define 

como centro de formación, perfeccionamento e especialización nas actividades e técnicas orientadas á promoción e axeitada utilización do ocio e do 

tempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX CASAS DA XUVENTUDE 
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