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A Xunta de Galicia participa na entrega de consolas e videoxogos aos nenos da unidade 
de pediatría oncolóxica do Hospital Clínico Universitario de Galicia 
 

Mercores, 01 Xuño 2016 14:07 

 

A iniciativa parte da celebración, na segunda fin de semana de maio, do encontro informático Gaiás Gaming, que contou co apoio 
da Consellería de Política Social a través do programa Carné Xove 

 

 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, e o xerente 
da Área Sanitaria de Santiago, Luis Verde, acompañaron na mañá de hoxe aos mozos e 
mozas que compoñen o colectivo Gaiás Gaming na entrega de consolas e videoxogos 
doados por esta entidade para a unidade de pediatría oncolóxica do Hospital Clínico 
Universitario de Galicia. 

 

 

Esta iniciativa partiu da celebración, na segunda fin de semana de maio, do encontro 
informático Gaiás Gaming, que contou co apoio da Consellería de Política Social a través do 

programa Carné Xove. Este evento foi a primeira LAN Party con carácter solidario de toda España, xa que de cada venda de 
entradas, pulseiras e camisetas a organización destinou un euro para a compra das consolas e dos videoxogos. 

 

Programa Carné Xove 
O programa Carné Xove, dentro do que se inclúe o certame Gaiás Gamming, conta a día de hoxe cun total de 49.874 beneficiarios 
e máis de 3.000 establecementos adheridos en toda Galicia. 

 

A finalidade do Carné Xove é facilitar á xente nova con idades comprendidas entre os 12 e os 30 anos (ambos incluídos) o acceso a 
bens e servizos en tódolos ámbitos: cultural, aloxamento, transportes, comercial, ocio, ensino, etc.; nunhas condicións máis 
favorables mediante descontos e outras vantaxes. Ademais, os titulares teñen dereito a rebaixas nas iniciativas que organiza a 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, tales como a Campaña de Verán, programas de mobilidade e ocio 
alternativo; actividades na neve e diferentes cursos e accións formativas. Estas vantaxes non se limitan aos 3.040 establecementos 
de Galicia apuntados a este programa, senón que tamén se obteñen no resto das comunidades autónomas e nos 40 países 
europeos que forman parte do mesmo. 

 

Esta iniciativa conta con 29 anos de historia dende a súa orixe no Protocolo de Lisboa de 1987, no que se sinala como beneficiarios 
aos mozos e mozas europeos de entre 16 e 26 anos, se ben en Galicia esta franxa estendeuse ata os 30 anos. 

 
 

A Dirección Xeral de Xuventude reforza o desenvolvemento da expresión artística e a 
integración social dos mozos e mozas a través do proxecto Mocidade en Acción 
 

Mercores, 01 Xuño 2016 17:29 

 

• O obxectivo é ofrecer á xuventude aos rapaces e rapazas a posibilidade de participar activa e socialmente en actividades 
que favorezan o seu desenvolvemento 

• Dentro das actividades levadas a cabo no marco desta iniciativa se inclúen un taller sobre o proceso creativo, visitas 
coloquios para o achegamento entre mozos e mozas e expertos en determinadas materias co fin de aportar 
coñecementos e intercambiar experiencias ou talleres prácticos para promover a alimentación saudable entre outros 

 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, visitou 
hoxe as instalacións do Espazo Xove de Pontedeume para coñecer de primeira man 
as actividades que se desenvolven no proxecto “Mocidade en Acción”, unha iniciativa 
que un grupo de mozos e mozas están a desenvolver nos Espazos Xove de 
Pontedeume, Betanzos e Vilalba. Cecilia Vázquez sinalou que “este proxecto ten 
como obxectivo ofrecer á xuventude a posibilidade de participar activa e socialmente 
en diferentes actividades que favorezan o seu desenvolvemento mediante a 
formación e expresión artística, o ocio activo e a integración social, ademais de 
apoiar o asociacionismo xuvenil e favorecer o traballo en equipo”. 

 

Dentro das actividades levadas a cabo no marco desta iniciativa se inclúen un taller sobre o proceso creativo, dende o nacemento 
dunha idea ata plasmala sobre o papel; visitas coloquios para o achegamento entre mozos e mozas e expertos en determinadas 
materias co fin de aportar coñecementos e intercambiar experiencias; talleres prácticos para promover a alimentación saudable 
entre a mocidade; actividades para a organización e posta en marcha de colectivos xuvenís co fin de promover o asociacionismo e 
valores como a superación persoal e o traballo en equipo, entre outros; e unha xornada para a recuperación dun espazo coa 
finalidade de desenvolver o sentimento de pertenza a súa comunidade e promover o voluntariado xuvenil. 

 

O Espazo Xove de Pontedeume forma parte da Rede galega de información xuvenil, xunto coas oficinas municipais de Información 
Xuvenil, o Centro Coordinador de Información Xuvenil de Santiago e os Espazos Xove de Betanzos, Carballo, Curtis, Noia, Lalín, 
Tui, Vilagarcía, Chantada, Vilalba, Viveiro e Ourense. 

 

Estes centros, dependentes da Consellería de Política Social, desenvolven actividades de interese para a xuventude, tales como 
actividades formativas, culturais, deportivas, creativas e artísticas, de lecer e no eido do tempo libre e voluntariado. Ademais, 
colaboran coas asociacións xuvenís, centros educativos e entidades da respectiva zona xeográfica no asesoramento, posta en 
marcha e realización de actividades dirixidas aos mozos e mozas. 

 

Contan con espazos expositivos, de ocio e espazos con equipamento informático a disposición dos usuarios. Así mesmo son 
centros expedidores dos carnés para a mocidade: Carné Xove, carné de alberguista, carné de estudante internacional (ISIC), carné 
de profesor internacional (ITIC) e carné internacional para non estudantes (IYTC). 

 

Cecilia Vázquez sinalou que ao longo do 2015 estes trece centros levaron a cabo máis de 200 actividades, propias e en 
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colaboración con distintas entidades, sumando máis de 150.000 usuarios. E no primeiro trimestre do 2016 o número de usuarios 

supera os 30.000 mozos con máis de 40 actividades postas en marcha. 

 

A directora xeral de Xuventude recordou que estes centros tamén participan no proxecto SIX+Garantía Xuvenil, un proxecto piloto 

posto en marcha en marzo do 2015 que ten por finalidade dar soporte e información aos mozos e mozas sobre o Sistema Nacional 

de Garantía Xuvenil, especialmente no referente ao proceso de solicitude de inscrición 

 

Xornada informativa en Noia para captar Correspondentes Xuvenís 
 

Venres, 03 Xuño 2016 10:16 

 

No Espazo Xove de Noia desenvolveuse o día 2 de xuño unha xornada informativa para 

captar futuros Correspondentes Xuvenís. 

Nesta xornada participaron 10 mozos e mozas de diferentes centros educativos. Por parte 

da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado interviñeron Almudena 

Suárez, responsable do Espazo Xove de Noia e Jesús Antelo, director do Centro 

coordinador de información xuvenil.. 

 

 

 

A Dirección Xeral de Xuventude promove a solidariedade e o compromiso social entre 

estudantes de Primaria e da ESO a través do programa Pasaporte Solidario 
 

Luns, 06 Xuño 2016 06:52 

 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, achegouse hoxe ao Colexio La Salle de Caranza 

(Ferrol) para participar nunha actividade de dinamización do programa Pasaporte Solidario, unha iniciativa da Consellería de 

Política Social. Así mesmo, fixo entrega de diplomas acreditativos aos participantes na mesma. 

 

Os principais obxectivos do programa son os de promover valores de solidariedade, participación, compromiso social e 

voluntariado entre a comunidade educativa (pais, nais, profesorado e alumnado) e favorecer que os e as escolares se 

comprometan como voluntarios e voluntarias a través dunha metodoloxía activa e participativa, que achegue ao 

alumnado á realidade do voluntariado. 

 

O Pasaporte Solidario é un documento cuxas páxinas conteñen propostas de actividades solidarias pensadas tanto 

para alumnos de Primaria como da ESO. Coordinados polos centros educativos, cada participante ten que encher o 

seu pasaporte con certificados que acrediten o cumprimento da actividade solidaria. Entre as accións que hai que 

certificar para cubrir o Pasaporte atópanse tarefas como acompañar aos maiores, colaborar na casa ou axudar aos 

compañeiros de clase. 

 

Cecilia Vázquez foi recibida polo equipo directivo do centro, onde escoitou as súas suxestións e propostas para mellorar o 

Pasaporte Solidario, unha iniciativa que cumpre o seu quinto ano de vida. A continuación saudou aos alumnos e alumnas 

participantes e puido coñecer de primeira man como se foron desenvolvendo as distintas actividades. 

Personificando neses alumnos/as e profesores/as, a directora xeral agradeceu a participación neste programa aos máis de 1.900 

alumnos/as de 18 centros de Galicia que están a traballar co Pasaporte Solidario desde o pasado mes de outubro. 

A directora xeral tamén destacou que “con este proxecto estamos en disposición de ofrecerlles aos mozos e mozas galegos a 

posibilidade de que desenvolvan un itinerario voluntario completo e continuo, que comeza en primaria con Móvete, segue co 

Pasaporte Solidario, dirixido a mozos de ata 12 anos, continúa coa Rede de Centros Solidarios para estudantes de secundaria, e 

complétase co Servizo de Voluntariado Xuvenil, que se prolonga ata os 30 anos”. 

 

 

A directora xeral de Voluntariado asegura que as 875 entidades e os 38.930 voluntarios 

galegos axudan a medir a solidariedade, xenerosidade, ilusión e compromiso cívico do 

noso pobo 
 

Luns, 06 Xuño 2016 06:54 

 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, participou na mañá de hoxe na I Xornada 

Autonómica de Cooperación e Solidariedade do Colexio de Médico de Galicia. Alí destacou que as 875 entidades e os 38.930 

voluntarios inscritos no Rexistro da Acción Voluntaria de Galicia, unhas cifras que incrementan “ano tras ano”, e que “axudan a 

medir como pobo o noso nivel de solidariedade, xenerosidade, ilusión e compromiso cívico”. 

 

Dentro da situación actual do voluntariado na sociedade galega, Cecilia Vázquez subliñou a importancia da Lei de Acción 

Voluntaria, que xunto coa Estratexia de acción voluntaria 2016-2018 aprobada no Consello da Xunta, “recollen a estratexia de 

presente e de futuro, consensuada co sector, para promover e consolidar a acción voluntaria na nosa comunidade”. “Grazas a esta 

Lei, Galicia é por agora a única Comunidade Autónoma que, seguindo o modelo europeo, certifica oficialmente a experiencia 

voluntaria”, apuntou. 

 

Cómpre destacar, como dixo a directora xeral, que das 875 entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de 

Galicia, 263 están dedicadas a temas relacionados coa saúde. A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 

Voluntariado presta apoio ás referidas entidades a través das dúas liñas de subvencións para o fomento e a realización 

de actividades de voluntariado e de voluntariado xuvenil, así como coa realización dun total de 34 accións formativas 

nos últimos anos orientadas especificamente ás persoas voluntarias que operan con estes colectivos, e das que se 

beneficiaron case 3.000 alumnos. A intervención de persoas voluntarias neste campo, salientou Cecilia Vázquez, 

“proporcionou grandes resultados na rehabilitación psicosocial das persoas con estes tipos de discapacidade”. 

 

Do mesmo xeito, a responsable da Dirección de Xuventude, Participación e Voluntariado destacou o papel do colectivo 

médico de Galicia, “xa que desempeña no día a día unha gran labor solidaria”. 
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Mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa 2016. Procedemento BS324C. Listado 
provisional 
 

Luns, 06 Xuño 2016 15:03 

 

De conformidade co artigo 16, parágrafo 3 da Orde do 23 de marzo de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade trasnacional xuvenil 
(Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de Emprego Xuvenil e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2016, se procede a publicar a relación provisional de 
entidades beneficiarias e en lista de espera do procedemento BS324C (axudas á 
entidades locais) 

 
LISTADO PROVISIONAL 

 

 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado é nomeada secretaria xeral 
do Consorcio da Rede Española de Albergues Xuvenís 
 

Luns, 06 Xuño 2016 15:43 

 

• Galicia conta con 9 instalacións asociadas a este consorcio, que tamén xestiona os carnés internacionais de alberguista 

 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, foi nomeada hoxe 
en asemblea secretaria xeral do Consorcio da Rede de Española de Albergues Xuvenís (REAJ), 
unha entidade pública que aglutina os 260 albergues xuvenís de todo o Estado. O seu 
equivalente mundial, o Hostelling International conta con 4.000 albergues nos cinco continentes. 

 

Os albergues xuvenís asociados no REAJ en Galicia son os de Monte do Gozo, en Santiago; 
ArtSurfCamp en Carballo (A Coruña); os Biocos da Vía Nova, en San Xoán de Río (Ourense); a 
residencia de Altamar, en Vigo; a residencia Florentino López Cuevillas, en Ourense; Gandarío, 
en Bergondo (A Coruña); o Lug II, en Lugo; o Equal, en Coles (Ourense); e o das Corcerizas, en 
Vilar de Barrio (Ourense). 

 

Os usuarios destas instalacións poden obter o carné de alberguista, que está recoñecido internacionalmente e que é valido para 
utilizar nos albergues de todos os países. Está dirixido a todo tipo de público, sen límite de idade. O seu prezo é de 6 euros para 
mozos e mozas de carné xove, 13 para adultos e 25 euros para familias e grupos. 

 

 

Representantes de entidades de Alemaña, Polonia, República Checa, Italia, Suecia e de 
comunidades españolas avalían o grao de execución do proxecto de mobilidade 
transnacional xuvenil 
 

Martes, 07 Xuño 2016 13:51 

 

• A nosa Comunidade Autónoma foi a primeira de España que se incorporou a este proxecto a través do programa 
Galeuropa, que en Galicia conta cun orzamento superior aos 7 millóns de euros para o período 2015-2020 

• Galeuropa ten por obxecto a concesión de axudas para proxectos de mobilidade transnacional dirixidos a mozos e 
mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas de ata catro meses de duración en entidades ou 
empresas públicas ou privadas dunha trintena de países europeos 

 

Galicia acolle hoxe e mañá a reunión do grupo de traballo TNL mobility rede de entidades de 
varios países europeos impulsores da convocatoria coordinada de mobilidade trasnacional 
xuvenil. Este é un proxecto liderado polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais de Alemaña 
no que a nosa Comunidade Autónoma participa a través da Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado. 

 

Así pois, durante dous días danse cita en Galicia representantes de entidades de Alemaña, Polonia, República Checa, Italia, Suecia 
e doutras Comunidades Autónomas de España para avaliar o estado de execución e desenvolvemento do proxecto, que se 
enmarca no Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cofinanciado pola Iniciativa Europea de Emprego Xuvenil e o Fondo Social 
Europeo. 

 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, destacou que a través do programa Galeuropa, 
Galicia foi no 2015 a primeira Comunidade Autónoma española que se incorporou a este proxecto de mobilidade trasnacional 
xuvenil, que na nosa comunidade conta cun orzamento superior aos 7 millóns de euros para as anualidades 2015-2020. 

 

Galeuropa ten por obxecto a concesión de axudas para proxectos de mobilidade trasnacional dirixido a mozos e mozas 
para a realización de prácticas formativas non remuneradas de ata catro meses de duración en entidades ou empresas 
públicas ou privadas de 31 países europeos. Na convocatoria deste ano, que está na fase de avaliación, puideron 
participar mozos e mozas de ata 30 anos inscritos no ficheiro de Garantía Xuvenil. 

 

Vázquez Suárez dixo que “a mobilidade non é un fin en si mesmo e debe entenderse como a adquisición de novas 
capacidades nun entorno cultural e social novo, tanto a través da formación académica como das prácticas 
profesionais e mesmo dos propios procesos de educación non formal que leva parella a participación nestes 
programas”. 

 

A directora xeral tamén afirmou que “as iniciativas de mobilidade teñen como finalidade mellorar a formación da 
mocidade galega, ampliando o currículo laboral a través dunha experiencia internacional e que estas experiencias 
poden ser de moita utilidade para complementar ensinanzas académicas con experiencias e competencias adquiridas 
mediante a participación xuvenil e a mobilidade”. 
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A Dirección Xeral de Xuventude presenta o campo de traballo sobre a igualdade no 

mundo rural no que participarán 20 mozos e mozas 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 15:00 

 

• Os voluntarios e voluntarias realizarán dinámicas de rúa para presentar o Campo no municipio e entrevistarán en vídeo 

aos veciños e veciñas con intervencións e opinións sobre a igualdade para axudar a visualizar a problemática, entre 

outras iniciativas 

• A Consellería de Política Social organiza un total de 24 campos de traballo na comunidade galega nos meses de verán 

que contribúen á difusión de valores como a solidariedade e fomentan a mobilidade 

 

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

esta mañá o Campo de Traballo de Curtis xunto co alcalde da localidade, Javier Caínzos. 

Esta iniciativa terá lugar entre o 20 e o 31 de xullo cunha temática ligada á igualdade no 

mundo rural. 

 

Os voluntarios e voluntarias realizarán dinámicas de rúa para presentar o Campo no 

municipio, entrevistarán en vídeo aos veciños e veciñas con intervencións e opinións sobre 

a igualdade, para axudar a visualizar a problemática; traballarán nos campamentos de 

rapaces para implicar a mocidade nos termos e conceptos da igualdade e das actitudes e, por último, realizarán un traballo de 

investigación sobre a igualdade no medio rural, cunha exposición final. 

 

Nesta iniciativa, na que colaboran a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e o Concello de Curtis, participarán 

un total de 20 voluntarios de entre 18 e 30 anos, procedentes de Galicia e do resto de España. 

 

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. 

 

A Consellería de Política Social organiza un total de 24 campos de traballo na comunidade galega nos meses de verán nos 

concellos coruñeses de Outes, A Laracha, Ponteceso, Boqueixón, Rois, Betanzos, Curtis, Vedra, Ribeira e Coirós e nos concellos 

ourensáns de Celanova, Ourense, Muíños, Vilamarín e A Peroxa. Así mesmo, celebraranse nos municipios lucenses de Folgoso do 

Courel, Portomarín, Becerreá, Pantón, Quiroga e Xermade, así como en localidades da provincia de Pontevedra como as Illas Cíes 

(4 quendas), Cotobade e Vilanova de Arousa. 

 

 

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 

Cecilia Vázquez lembrou que os campos de traballo enmárcanse dentro da Campaña de Verán 2016 que organiza a Dirección Xeral 

de Xuventude, Participación e Voluntariado. “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 a directora xeral. 

 

Ademais destes campos, a campaña de verán inclúe albergues, campamentos e actividades de ocio e tempo libre para a mocidade. 

A Consellería de Política Social destina un orzamento de 2,6 millóns de euros a esta campaña. 

 

Cómpre destacar que, outro dos aspectos positivos da campaña está no impulso ao emprego que leva aparellada. Grazas ao 

desenvolvemento destas actividades, as empresas de ocio e tempo libre de Galicia darán traballo a máis de 900 monitores/as e 

directores/as de campamentos. 

 

Os interesados e interesadas nesta campaña, xa poden consultar toda a información relativa á mesma en http://xuventude.xunta.es. 

 

A Dirección Xeral de Xuventude organiza o campo de traballo internacional “Un rural para 

tod@s” de carácter medioambiental e social 
 

Venres, 10 Xuño 2016 12:03 

 

• Un total de 20 mozos e mozas participarán nesta iniciativa na que acondicionarán terreos para uso agroecolóxico, 

deseñarán hortas e plantarán verduras de outono-inverno entre outras actividades 

• A Consellería de Política Social organiza un total de 24 campos de traballo na comunidade galega nos meses de verán 

que contribúen á difusión de valores como a solidariedade e fomentan a mobilidade 

 

A cidade de Ourense acollerá entre o 1 e o 11 de agosto un Campo de traballo de carácter 

internacional, no que participarán 20 mozos e mozas galegos, do resto de España e de países de todo 

o mundo. Esta iniciativa foi presentada hoxe pola directora xeral de Xuventude, Participación e 

Voluntariado, Cecilia Vázquez, e polo alcalde da cidade, Jesús Vázquez, quenes estiveron 

acompañados pola delegada territorial da Xunta de Galicia, María Sol Díaz Mouteira. 

 

Este Campo leva por título “Un rural para tod@s” e ten un carácter medioambiental e social. As actividades que desenvolverán os 

voluntarios consistirán no acondicionamento de terreos para uso agroecolóxico, na dotación de elementos de apoio para as 

parcelas, como un pequeno pendello para almacenaxe e un invernadoiro, o deseño de hortas e a plantación de verduras de outono-

inverno. Tamén realizarán actividades de formación e asesoramento na comercialización de produtos agrícolas. 
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Este Campo leva por título “Un rural para tod@s” e ten un carácter medioambiental e social. As actividades que desenvolverán os 

voluntarios consistirán no acondicionamento de terreos para uso agroecolóxico, na dotación de elementos de apoio para as 

parcelas, como un pequeno pendello para almacenaxe e un invernadoiro, o deseño de hortas e a plantación de verduras de outono-

inverno. Tamén realizarán actividades de formación e asesoramento na comercialización de produtos agrícolas. 

 

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. 

 

A Consellería de Política Social organiza un total de 24 campos de traballo na comunidade galega nos meses de verán nos 

concellos coruñeses de Outes, A Laracha, Ponteceso, Boqueixón, Rois, Betanzos, Curtis, Vedra, Ribeira e Coirós e nos concellos 

ourensáns de Celanova, Ourense, Muíños, Vilamarín e A Peroxa. Así mesmo, celebraranse nos municipios lucenses de Folgoso do 

Courel, Portomarín, Becerreá, Pantón, Quiroga e Xermade, así como en localidades da provincia de Pontevedra como as Illas Cíes 

(4 quendas), Cotobade e Vilanova de Arousa. 

 

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 

Cecilia Vázquez lembrou que os campos de traballo enmárcanse dentro da Campaña de Verán 2016 que organiza a Dirección Xeral 

de Xuventude, Participación e Voluntariado. “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 a directora xeral. 

 

Ademais destes campos, a campaña de verán inclúe albergues, campamentos e actividades de ocio e tempo libre para a mocidade. 

A Consellería de Política Social destina un orzamento de 2,6 millóns de euros a esta campaña. 

Cómpre destacar que, outro dos aspectos positivos da campaña está no impulso ao emprego que leva aparellada. Grazas ao 

desenvolvemento destas actividades, as empresas de ocio e tempo libre de Galicia darán traballo a máis de 900 monitores/as e 

directores/as de campamentos. 

Os interesados e interesadas nesta campaña, xa poden consultar toda a información relativa á mesma en http://xuventude.xunta.es. 

 

 

 

A consellería de Política Social segue a apostar polo voluntariado co programa 

Pasaporte Solidario que promove os valores de solidariedade, participación e 

compromiso social 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 07:33 

 

Os alumnos do CPR Nosa Señora do Rosario de Arzúa que participaron no programa Pasaporte Solidario recibiron hoxe os 

certificados acreditativos de mans da directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez. Os principais 

obxectivos deste programa da Consellería de Política Social son os de promover valores de solidariedade, participación, 

compromiso social e voluntariado entre a comunidade educativa (pais, nais, profesorado e alumnado) e favorecer que os e as 

escolares se comprometan como voluntarios e voluntarias a través dunha metodoloxía activa e participativa, que achega ao 

alumnado á realidade do voluntariado. 

 

O Pasaporte Solidario é un documento que contén páxinas con propostas de actividades solidarias pensadas tanto para alumnos de 

Primaria como da ESO. Coordinados polos centros educativos, cada participante ten que encher o seu pasaporte con certificados 

que acrediten o cumprimento da actividade solidaria. Entre as accións que hai que certificar para cubrir o Pasaporte atópanse 

tarefas como acompañar aos maiores, colaborar na casa ou axudar aos compañeiros de clase. 

 

Cecilia Vázquez foi recibida polo equipo directivo do centro, onde escoitou as súas suxestións e propostas para mellorar o 

Pasaporte Solidario, unha iniciativa que cumpre o seu quinto ano de vida. A continuación, saudou aos alumnos e alumnas 

participantes e puido coñecer de primeira man como se foron desenvolvendo as distintas actividades. Con eses alumnos e 

profesores como exemplo, a directora xeral agradeceu a participación neste programa aos máis de 1.900 alumnos de 18 centros de 

Galicia que están a traballar co Pasaporte Solidario desde o pasado mes de outubro. 

 

Vázquez tamén destacou que con este proxecto a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ofrece unha 

programación para que os mozos e mozas galegos teñan a posibilidade de desenvolver un itinerario voluntario completo e continuo. 
 

O proxecto comeza en primaria con Móvete, segue co Pasaporte Solidario, dirixido a mozos de ata 12 anos, continúa coa Rede de 

Centros Solidarios para estudantes de secundaria, e complétase co Servizo de Voluntariado Xuvenil, que se prolonga ata os 30 

anos. 
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Mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa 2016. Procedemento BS324B. Listado 
provisional 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 15:57 

 

De conformidade co artigo 16, parágrafo 3 da Orde do 23 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do 
Programa de mobilidade trasnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de Emprego Xuvenil e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2016, se procede a publicar a relación provisional de entidades beneficiarias e en lista de espera do 
procedemento BS324B (axudas á entidades sen ánimo de lucro) 

 
LISTADO PROVISIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dirección Xeral de Xuventude presenta o campo de traballo sobre a igualdade no 
mundo rural no que participarán 20 mozos e mozas 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 15:00 

 

• Os voluntarios e voluntarias realizarán dinámicas de rúa para presentar o Campo no municipio e entrevistarán en vídeo 
aos veciños e veciñas con intervencións e opinións sobre a igualdade para axudar a visualizar a problemática, entre 
outras iniciativas 

• A Consellería de Política Social organiza un total de 24 campos de traballo na comunidade galega nos meses de verán 
que contribúen á difusión de valores como a solidariedade e fomentan a mobilidade 

 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, presentou esta mañá o Campo de Traballo de Curtis 
xunto co alcalde da localidade, Javier Caínzos. Esta iniciativa terá lugar entre o 20 e o 31 de xullo cunha temática ligada á igualdade 
no mundo rural. 

 

Os voluntarios e voluntarias realizarán dinámicas de rúa para presentar o Campo no municipio, entrevistarán en vídeo aos veciños e 
veciñas con intervencións e opinións sobre a igualdade, para axudar a visualizar a problemática; traballarán nos campamentos de 
rapaces para implicar a mocidade nos termos e conceptos da igualdade e das actitudes e, por último, realizarán un traballo de 
investigación sobre a igualdade no medio rural, cunha exposición final. 

 

Nesta iniciativa, na que colaboran a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e o Concello de Curtis, participarán 
un total de 20 voluntarios de entre 18 e 30 anos, procedentes de Galicia e do resto de España. 

 

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. 

 

A Consellería de Política Social organiza un total de 24 campos de traballo na comunidade galega nos meses de verán nos 
concellos coruñeses de Outes, A Laracha, Ponteceso, Boqueixón, Rois, Betanzos, Curtis, Vedra, Ribeira e Coirós e nos concellos 
ourensáns de Celanova, Ourense, Muíños, Vilamarín e A Peroxa. Así mesmo, celebraranse nos municipios lucenses de Folgoso do 
Courel, Portomarín, Becerreá, Pantón, Quiroga e Xermade, así como en localidades da provincia de Pontevedra como as Illas Cíes 
(4 quendas), Cotobade e Vilanova de Arousa. 

 

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 
Cecilia Vázquez lembrou que os campos de traballo enmárcanse dentro da Campaña de Verán 2016 que organiza a Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e Voluntariado. “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 a directora xeral. 

 

Ademais destes campos, a campaña de verán inclúe albergues, campamentos e actividades de ocio e tempo libre para a mocidade. 
A Consellería de Política Social destina un orzamento de 2,6 millóns de euros a esta campaña. 

 

Cómpre destacar que, outro dos aspectos positivos da campaña está no impulso ao emprego que leva aparellada. Grazas ao 
desenvolvemento destas actividades, as empresas de ocio e tempo libre de Galicia darán traballo a máis de 900 monitores/as e 
directores/as de campamentos. 

 

Os interesados e interesadas nesta campaña, xa poden consultar toda a información relativa á mesma en http://xuventude.xunta.es. 
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                           NOVAS E ACTIVIDADES 

 

Semana cultural no IES Porto do Son 
 

Mercores, 01 Xuño 2016 06:51 

 

As alumnas Alba Vázquez e Marta Bernárdez, Correspondentes Xuvenís do IES de Porto 
do Son, e a súa compañeira de clase, Nuria Noya, elaboraron un vídeo sobre a celebración 
da Semana Cultural do Centro, adicada ao tema Ciencia e Ficción. 

 

O video pode verse en https://vimeo.com/166209048 

 

Dentro das actividades da Semana Cultural, o profesor Francisco Pena do Departamento 
de Matemática Aplicada da USC impartiu unha charla temática sobre Maridaxe de 
Matemáticas e Informática, dirixida ao alunmado de Bacharelato. Asimesmo tamén 
explicou a dobre grao en Enxeñaría informática e Matemáticas que se oferta no Campus 
de Santiago dende este curso académico. 

 

Se amosedes máis curiosidade, podedes consultar a presentación empregada na charla na seguinte dirección: goo.gl/dKepc5 , a 
través dos seus hipervínculos veredes numerosas imaxes, noticias, videos interesantes e relacionados coa investigación, como por 
exemplo, a simulación do fluxo sanguíneo por ordenador para unha cirurxía. 

 

 

Premio para alumnas do CPI Os Dices 
 

Venres, 03 Xuño 2016 06:23 

 

 

O equipo formado por Alba Alfonsín, Martina Fuentes, Estela Otero, Lucía Vázquez, Paula 
Refojo, Ainara Rodríguez e Ona Tobaruela, de terceiro curso de Educación Secundaria do CPI 
Os Dices, en Rois, dirixidas pola profesora de Francés, Céline Benmessaoud, acaban de recoller 
en París o segundo premio (un clap de prata) dun certame internacional de vídeos en lingua 
francesa. 

 

Ona Tobaruela colabora coa Dirección Xeral de Xuventude a través do 
programa Correspondentes Xuvenís 3.0 

 

Parabéns polo premio e polo traballo desenvolto!! 

 
 

 

Campos de traballo - ULTIMAS PRAZAS 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:00 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda podes solicitar praza nos seguintes campos de traballo 

 

A CORUÑA 

• 150001- Monte da Espenuca, 4 prazas 

• 150002- Horta do Muíño, 5 prazas 

• 150003- Aldea do Couto, 2 prazas 

• 150004- O Pico Sacro, 6 prazas 

• 150006- Castro de Socastro, 2 prazas 

• 150007- Parque do Pasatempo, 4 prazas 

• 150008- Igualdade e medio rural no concello de Curtis, 8 prazas 

• 150009- Bradoso-Acheiro, 5 prazas 

• 150010- Vedra, 6 prazas 

 

LUGO 

• 270002- Rota do Románico, 4 prazas 

• 270003- Castelo de Novaes, 2 prazas 

• 270004- Casa Neveira, 6 prazas 

• 270005- Castromaior, 8 prazas 

 

OURENSE 

• 320001- A Peroxa, 5 prazas 

• 320002- Un rural para tod@s, 4 prazas 

• 320003- Vilamarín, 6 prazas 

• 320004- Muíños de Torrente, 3 prazas 

  

PONTEVEDRA 

• 360001- Emprendemento verde no rural, 5 prazas 

• 360002- Natureza e patrimonio xunto o mar, 2 prazas 

As fichas informativas dos campos de traballo pódelas consultar aquí 

O prezo dos campos é de 110€. Aos posuidores do carné xove ou carné de familia numerosa aplicaráselles un desconto do 25%. 

A inscrición farase chamando aos teléfonos 981 544 838 –  981 957 115. 
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20 anos camiñando polo SVE: xornadas informativas sobre o Servizo Voluntario Europeo 

(SVE) Erasmus+: Xuventude en Acción 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:02 

 

Coincidindo co vixésimo aniversario do Servizo Voluntario Europeo (SVE),  a Dirección 

Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado en colaboración coa Axencia Nacional 

do programa Erasmus+:Xuventude en Acción, desprazarase a varias localidades da 

xeografía galega cunha carpa onde se ofertará información sobre o Servizo Voluntario 

Europeo,  acción incluída no programa europeo Erasmus+: Xuventude en Acción, que 

ten como obxectivo principal promover a participación cidadá, desenvolver a 

solidariedade entre os/as máis novos/as, promover a relación con culturas diferentes e 

facilitar a aprendizaxe ou perfeccionamento doutros idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que é o Servizo Voluntario Europeo?  

Prazos de solicitude?  

Socios?  

......... 

Pásate e darésmoche resposta as túas dúbidas!!! 

 

Queres estudar un ciclo formativo de FP? 
 

Venres, 03 Xuño 2016 10:29 

 

                                                      Remataches a ESO ou Bacharelato? Unha opción para continuar a túa formación son os ciclos  

                                                      formativos de FP. 

                                                      Podes consultar toda a oferta en Galicia no seguinte enlace: 

                                                      http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp 

                                                      Ao longo deste mes de xuño publicaranse as novidades do vindeiro curso 2016/2017 e abrirase o   

                                                      prazo para facer a  preinscrición en ciclos formativos. 

 

 

LOCALIDADE 

  

EMPRAZAMENTO 

  

DATA 

  

HORA 

Marín Alameda Rosalía de Castro 8 de xuño 18:00 – 20:00 h 

Ourense Parque de San Lázaro 9 de xuño 18:00 – 20:00 h 

Arteixo Avenida do Balneario 15 de xuño 18:00 – 20:00 h 

       Mondoñedo Praza do Concello 16 de xuño 18:00 – 20:00 h 
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Campamento fin de curso do grupo Scout Ilex 959 
 

Luns, 06 Xuño 2016 06:46 

 

O Grupo Scout ILEX 959 organiza un campamento de 6 días rodeado de natureza e 

cheo de actividades dinámicas e divertidas: aprenderedes a facer construcións útiles 

para a vida no campamento, a cociñar a vosa propia comida, a orientarvos e seguir 

pistas para chegar a sitios de interese, e moitas cousas máis!  

 

O campamento realizarase entre o 24 e o 29 de xuño nas instalacións do Centro 

Scout Abeiro, preto da cidade de Santiago de Compostela (42.8974648,-8.5846899), 

desenvolto por un experimentado equipo de monitores e monitoras. Está destinado a 

rapazas e rapaces de entre 8 e 14 anos, divididos en 2 grupos segundo a idade. 

 

Prezo 

60 € persoas socias (cun 25% desconto aplicable a irmáns e irmás) 

 

75 € persoas non socias 

 

O prezo inclúe transporte de ida e volta dende Ourense, alimentación, aloxamento, actividades, seguros, materiais e monitores/as. 

 

Inscrición e máis información: http://scoutsourense.org/campamento-de-veran 

 

Axudas económicas para libros de texto e material escolar 
 

Luns, 06 Xuño 2016 10:29 

 

                                                                    Segue aberto o prazo para solicitar libros de texto para o curso 2016-2017. Pódense pedir  

                                                                    ata o 23 de xuño 

 

A Consellería de Educación convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas 

paraadquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en 

educación primaria, ESO e educación especial en centros docentes sostidos con fondos 

públicos para o curso escolar 2016/17. 

 

                                                                    No fondo solidario de libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 3º, 4º, 

5º e 6º de educación primaria e en 1º e 3º de ESO; cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 

2015/16. A asignación farase: 

a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as 

existencias. 

b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade 

igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda. 

 

Na convocatoria de axudas para adquirir libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de 

ESO, e en educación especial. 

 

A convocatoria de axudas para adquirir material escolar está destinada ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE. 

 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 23 de xuño de 2016 (este incluído). 

As solicitudes poden tramitarse dende https://sede.xunta.es/ co procedemento ED330B 

Máis información no DOG do 16 de maio de 2016 e en https://www.edu.xunta.es/axudaslibros/ 
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Video realizado polo alumnado Correspondente do IES Saturnino Montojo de Ferrol 
 

Martes, 07 Xuño 2016 07:06 

 

O alumnado Correspondente do IES Saturnino Montojo enviannos varios videos resumo do 

traballo que desenvolveron ao longo do curso: 

Vídeo sobre a implicación dos correspondentes na vida do centro: 

https://goo.gl/0xHu6R 

Vídeo elaborado polas correspondentes polo día da muller: 

https://goo.gl/D0xFzF 

As e os Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo son: 

Inés, Andrea María, Paula, Iago, Rocío, Francisco Javier, Cristina, Fátima, Ana María, Hugo, 

Sara, Cristina, Antía, Lucía, Olalla, Clara, Carla, Lucía, Ángela, Lucía, Iago, Seda, Sandra, 

María Andrea, Inés, María, Lucas, Iago e Francisco. 

PARABÉNS polo traballo desenvolto!!! 

 

 

Prazas nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 06:03 

 

A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais docentes da 

Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 

académico 2016/17. 

Requisitos: 

Alumnado que no curso académico 2016/17 inicie ou continúe estudos postobrigatorios non 

universitarios en centros docentes públicos ou privados concertados, situados nos termos 

municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo. 

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha modalidade concreta dun nivel educativo ou 

nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que: 

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia 

habitual da unidade familiar á cal pertenza. 

b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou 

polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade. 

 

Excepcionalmente, poderán ser eximidos deste requisito os solicitantes nos cales concorran circunstancias persoais ou familiares moi graves 

debidamente xustificadas e acreditadas. 

 

Requisito de renda da unidade familiar: 

A praza de residencia será gratuíta: Cando a renda da unidade familiar da persoa adxudicataria sexa igual ou inferior ao limiar 2* fixado polo 

Ministerio de Educación para o curso 2015/16 (Boletín Oficial del Estado núm. 159, do 4 de xullo).  

 
 

Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2*, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:  

a) Ata un 10 %: 538 €.  

b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 825 €.  

c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.307 €.  

d) Máis do 30 %: 1.968 €. 

 

Prazos: 

a) Para os solicitantes matriculados en Bacharelato ata o 15 de xullo de 2016. 

b) Para os solicitantes matriculados en ciclos formativos ata o 8 de agosto de 2016 

Os trámites poden facerse en http://sede.xunta.es co procedemento ED306A 

Máis información no DOG do 8 de xuño de 2016 e nos CRD: 

http://centros.edu.xunta.es/credocoruna/ 

http://centros.edu.xunta.es/credovigo/ 

http://centros.edu.xunta.es/credodeourense/ 

*O limiar 2 de renda familiar para o curso 2015-2016: 

Familias dun membro: 13.236 € 

Familias de dous membros: 22.594 € 

Familias de tres membros: 30.668 € 

Familias de catro membros: 36.421 € 

Familias de cinco membros: 40.708 € 

Familias de seis membros: 43.945 € 

Familias de sete membros: 47.146 € 

Familias de oito membros: 50.333 € 

 

 

Certificación galega de competencias dixitais en ofimática 

 

Mercores, 08 Xuño 2016 06:40 

 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia fai unha convocatoria para a 

obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun 

curso de preparación na modalidade de teleformación. 

 

Destinatarios 

Persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes do remate do prazo de inscrición. 

 

Organización do curso 

1. Número de prazas: 180. 

2. Duración: 12 semanas (190 horas lectivas). 

3. Modalidade: teleformación titorizada a través da plataforma EMA da rede CeMIT. 

4. Datas de realización: do 5 de setembro ao 27 de novembro do ano 2016. 

 

Contido 

1. No curso desenvolveranse os seguintes temas: 
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• Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (30 horas). 

• Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer (30 horas). 

• Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (50 horas). 

• Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (50 horas). 

• Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress (30 horas). 

2. O temario para a avaliación será o descrito no módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» (190 horas), asociado á unidade de 

competencia UC0233_2 Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación, do Catálogo nacional de 

cualificacións. 

Solicitudes 

As persoas que desexen participar no curso convocado nesta resolución deberán inscribirse a través da internet na páxina web de 

CeMIT (http://cemit.xunta.gal) 

As 180 prazas dispoñibles asignaranse por sorteo. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de xuño de 2016. 

Máis información no DOG do 8 de xuño de 2016 e en https://cemit.xunta.gal/ 

 

Cursos gratuitos condutor autobus (D) Alsa , xóvenes de garantía xuvenil. 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 10:34 

A Empresa Alsa convoca 240 prazas gratuitas (dirixido a xóvenes de 24 a 30 anos 

apuntados en garantía xuvenil) para dous cursos. Curso para a obtención do permiso de 

conducir D (autobuses) máis CAP INICIAL (formación obrigatoria para exercer como 

condutor de autocar). 210 horas de formación e 120 prazas. 

Curso para a obtención do Certificado de Profesionalidade de condutor de autobus (120 

prazas). Requisito ter o permiso D. 

Aqueles alumnos Aptos, teñen a posibilidade de aceder a un posto de traballo na empresa. 

Requisito: ter formación ESO ou equivalente. 

O período de inscrición é ata o 17 de xuño. 

Máis información: Web del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 

Escorial www.aytosanlorenzo.es 

Envía tu CV a formacionyempleo@alsa.es. Teléfono de contacto: 647.311.873 

http://www.injuve.es/gl/convocatorias/cursos/cursos-gratuitos-conductor-autobus-alsa-

garantia-juvenil 

Sorteo de 20 prazas en campos de traballo 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 07:24 

 

Queres asistir como voluntario aos campos de traballo que organiza Xuventude no mes de xullo? 

Se tes 18 anos e Carné xove, participa no sorteo do 28 de xuño. 

Sorteamos 20 prazas para os campos de traballo do mes de xullo, en Galicia. Nestes campos terás a oportunidade de convivir con 

mozos e mozas galegos, doutras CCAA e do estranxeiro, participando en actividades de voluntariado e de lecer. 

Para este sorteo tes que ser titular do Carné xove, maior de 18 anos. 

Podes enviar xa o formulario, ata as 9.00 h do xoves, día 28 de xuño. 

As persoas premiadas poderán elixir o campo de traballo ao que queiran asistir, entre 

aqueles nos que haxa dispoñibilidade de prazas. 

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

campos-de-traballo-en-galicia.html 

 

 

 

Campamentos tecnolóxicos en Santiago e na Coruña 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 10:10 

 

Tech-Academy organiza campamentos tecnolóxicos durante o verán de 2016 

Campamento tecnolóxico en Santiago de Compostela 

Datas: 4 ao 15 de xullo 

Idades: 8 a 16 anos 

Horario: 09:00 a 14:00 

Campamento Minecraft Impresión 3D 

Datas: 18 ao 29 de xullo 

Idades: 8 a 16 anos 

Horario: 09:00 a 14:00 

  

http://www.tech-academy.info/#!campamentos-santiago/c1n6i 

 

Campamentos na Coruña: 

Programación y robótica teens camp 

Arcade Minecraft teens camp 

Programación de videojuegos 

Iniciación robótica 

Mundo Arcade 

Mundo Minecraft 

 

http://www.tech-academy.info/#!campamentos-tecnologicos/cpax 
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Freicorrespondentes 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 10:38 

 

 

No IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra están Noelia, Isabel, Daniel, Julia, Alba 
e Marta comoCorrespondentes Xuvenís. 
Podedes ver o traballo que desenvolveron duratne este curso no seu facebook: 

https://www.facebook.com/Freicorrespondentes-430357557163098/?fref=photo&rc=p 

Parabéns!!! 

 

 

 

Avaliación e da promoción do alumnado de educación primaria 
 

Venres, 10 Xuño 2016 06:53 

 

No DOG do 10 de xuño publícase a orde que regula a avaliación e a promoción do 
alumnado que cursa educación primaria. 

1. A avaliación ten como finalidades a valoración dos procesos e dos resultados de 
aprendizaxe do alumnado e o exercicio da práctica docente. 
2. A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá 
en conta o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias 
clave. 
3. Os mestres e as mestras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os 
procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente, para o cal establecerán 
indicadores de logro nas programacións docentes. 

Diario Oficial de Galicia do 10 de xuño de 2016 

 

 

Libros para este verán!! 
 

Venres, 10 Xuño 2016 12:01 

 

                                                                      Gústache ler? Poñemos a túa disposición unha listaxe de libros recomendados polo  

                                                                      alumnado que participou durante este curso no programa Correspondentes Xuvenís 3.0 

  

Libros recomendados polo alumnado Correspondente Xuvenil 

 

Queres estudar artes plásticas e deseño no curso 2016-2017? 
 

Luns, 13 Xuño 2016 06:43 

 

A Consellería de Educación publica as normas para o acceso e a admisión do 
alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016-
2017. 

 

1. Acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao medio. 

 

Requisitos: 
a) Dispor do título de graduado en educación secundaria e superar unha proba 
específica. 
b) Os aspirantes que non dispoñan do título de graduado en educación secundaria, 
deberán ter cumpridos os dezasete anos e superar a proba de madureza ademais da 
correspondente proba específica. 
c) A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso á universidade para 
maiores de vinte e cinco anos, pola proba de madureza a ciclos formativos de grao 
medio de formación profesional, pola proba de madureza de grao medio de 
ensinanzas deportivas ou pola proba de acceso para os aspirantes ás ensinanzas 
artísticas superiores de música, arte dramática, deseño e conservación e restauración 
de bens culturais que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente. 

 

2. Acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior. 

 

Requisitos: 
a) Dispor do título de bacharel e superar unha proba específica. 
b) Os aspirantes que non dispoñan do título de bacharel, deberán ter cumpridos os dezanove anos e superar a proba de madureza, 
ademais da correspondente proba específica. 
c) Os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente para os efectos académicos deberán ter feitos os 
dezanove anos, ou os dezaoito anos no caso de que acrediten estar en posesión dun título de técnico en artes plásticas e deseño 
da mesma familia profesional artística ca aquel a que pretenden acceder, e superar a proba de madureza ademais da 
correspondente proba específica. 

 

Estarán exentos de realizar a proba específica de acceso ao grao medio e superiores das ensinanzas de artes plásticas e deseño, 
quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións: 
a) Título de bacharel, modalidade de artes, ou de bacharelato experimental. 
b) Título superior de Artes Plásticas ou título superior de Deseño, nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados 
equivalentes. 
c) Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades. 
d) Licenciatura en Belas Artes. 
e) Arquitectura. 
f) Enxeñaría técnica en Deseño Industrial. 

Así mesmo, estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao medio e superior de artes plásticas e deseño quen 
acredite ter experiencia laboral de, polo menos, un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo a que se 
queira acceder, para o cal presentará a seguinte documentación: 
Certificación da empresa onde adquiriu a experiencia laboral en que conste a natureza e duración concreta da actividade realizada. 
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Prazo:  

A inscrición farase na secretaría das escolas públicas en que se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de artes 

plásticas e deseño. 

20 de xuño para os ciclos de grao superior 

26 de xullo para os ciclos de grao medio 

Desenvolvemento das probas. 

a) Probas de acceso ao grao medio:  

Proba de madureza: 6 de setembro. 

Proba específica: 9 de setembro. 

b) Ciclos de grao superior: 

Proba de madureza: 27 de xuño. 

Proba específica para todas as familias profesionais: día 7 de xullo. 

Contidos das 

probas: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/file/2010/10/18/probas_artes_plasticas_150312.pdf 

Oferta educativa en Artes plásticas e 

deseño: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/oferta_educativa_artes_plasticas_260216.pdf 

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/ cos procedemento ED511E e ED511D 

Máis información no DOG 13 de xuño de 2016 e en http://www.edu.xunta.es 

 

 

 

                                                   OUTROS CURSOS 

 

Por que non traballamos en equipo? 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:13 

 

                                                                Ugacota organiza o obradoiro gratuito Por que non traballamos en equipo? 

                                                                Data: do 28 de xuño ao 1 de xullo de 2016 

                                                                Horas: 20 

                                                                Horario obradoiro: 9.30 a 14.30 h 

                                                                Lugar: Centro de Rede Eusumo Fundación Feiraco (Agrón, s/n; Ponte Maceira, 15864  

                                                                AMES) 

                                                                Máis información:  

                                                                Unión de Cooperativas de Traballo Asociado-UGACOTA 

                                                                Rúa do Hórreo, nº 104 baixo esquerda 

                                                                15701 Santiago de Compostela. 

                                                                Teléfono 981 575 578 

                                                                ugacota@ugacota.coop 

 

http://ugacota.coop/rede-eusumo/__trashed/ 

 

 

Dinamización do cooperativismo nos sectores agroecolóxico e servizos sociais 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:28 

 

A Federación de Cooperativas Sinerxia organiza o taller gratuito Dinamización do cooperativismo 

nos sectores agroecolóxico e servizos sociais 

Prezo: gratuito 

Datas: do 13 ao 17 de xuño 

Horario: de 9:30h a 13:30h  

Lugar: CDL O Torrón – Entenza. Salceda de Caselas 

Pola súa temática específica este taller está dirixido primordialmente ás persoas interesadas nos 

sectores agroecolóxico e servizos sociais, colectivos e redes relacionadas con el. Sen prexuízo do 

anterior, darase cabida a demandantes de emprego e outros con inquedanzas nestes sectores. 

Contidos: 

A economía social: O cooperativismo como alternativa de autoemprego nos sectores a dinamizar 

Análise do sector (agroecolóxico e servizos sociais) e potencialidades na comarca 

Principios e valores cooperativos: ¿Como e porque cooperar? 

Tipos de cooperativas: ¿Que cooperativa podo poñer en marcha nos sectores agroecolóxico e 

servizos sociais? 

Experiencias cooperativas dos sectores a potenciar 

Máis información na Federación de Cooperativas Sinerxia: 

Tfno: 607 698 239 teresa@ucetag.org 

Tfno : 986 347 864 tle@salcedadecaselas.es 

http://www.ucetag.org/es/inicio.aspx 

 

 

 

                                                     CURSOS DE  TEMPO LIBRE 

 

Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Lugo 
 

Xoves, 26 Maio 2016 11:44 

 

                                                     Bugallo escola de tempo libre convoca un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Lugo 

 

                                                     Datas: do 26 de xullo ao 14 de agosto 

                                                     Horario: de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas de luns a domingo 

                                                     Lugar: Rúa San Roque 4, baixo. Lugo 

                                                     Máis información en Bugallo escola de tempo libre 

                                                     Teléfono: 982 80 47 73 
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Curso de Monitores/as de actividades de Tempo Libre na Baña 
 

Martes, 07 Xuño 2016 11:17 

 

Recursos Escola de Tempo libre organiza xunto co Concello da Baña un curso de Monitores/as de 

actividades de tempo libre 

Modalidade: Presencial 

Localidade: Concello da Baña. A Coruña 

Fecha limite de preinscricións: 18/07/2016 

Datas: dende o 1 ata o 31 de agosto de 2016 

Horario: de 9.00 a 14.00h e de 16.00 a 20.00h (de luns a venres) 

Fase teórica: 200 horas.. 

Fase práctica: 150 horas en actividades de tempo libre ou 14 días de campamento de tempo libre. 

Prezo: 260 € 

250 € (para persoas da Baña) 

1º PAGO: 100 € (preinscrición) 

2º PAGO: 100 € (antes 1 de agosto) 

3º PAGO: 60 € (antes 29 de agosto) 

O curso inclúe: 

Educación no tempo libre en Igualdade. 

Identidade dixital e redes sociais: creación dun grupo de Facebook. 

Ruta de Educación Ambiental. 

Curso de Manipulación de alimentos. 

Bolsa de prácticas. 

Máis información: 

981 886 777 (Concello da Baña) 

981 558 374 (Etl Recursos) 

etl@recursosgalicia.es 

https://www.facebook.com/RecursosEscolaTempoLibre 

 

Cursos de Monitor/a de actividades de tempo libre en Pontevedra 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 10:06 

 

 

A Escola de tempo libre Aika convoca dous cursos de Monitor/a de actividades de 

tempo libre en Pontevedra 

 

Curso horario de mañá: 

Datas: do 5 de xullo ao 31 de agosto. 

Horario: de 9:00 a 14:00 

Curso horario de mañá e tarde: 

Datas: do 1 de xullo ao 29 de xullo. 

Horario: de 9:00 a 14:00 e de 15:00 a 20:00 de luns a venres 

Lugar: Escola de Tempo libre Aika. R/Gorgullón 42, baixo. Pontevedra 

 

Máis información na Escola de Tempo libre Aika 

Teléfono 886 848 486 

http://www.aikaformacion.com/escuela-de-tiempo-libre-aika.html 

 

Cursos de Monitor/a de actividades de tempo libre en Vigo 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 10:08 

 

A Escola de tempo libre Aika convoca dous cursos de Monitor/a de actividades de tempo 

libre en Vigo 

Curso horario de mañá: 

Datas: do 4 de xullo ao 30 de agosto. 

Horario: de 9:00 a 14:00 

Curso horario de mañá e tarde: 

Datas: do 1 de xullo ao 29 de xullo. 

Horario: de 9:00 a 14:00 e de 15:00 a 20:00 de luns a venres 

Lugar: Escola de Tempo libre Aika. R/Torrecedeira 90, baixo. Vigo 

Máis información na Escola de Tempo libre Aika 

Teléfono 886 112 484 

http://www.aikaformacion.com/escuela-de-tiempo-libre-aika.html 

 

 

 

                                                    CONVOCATORIA XERAL 

 

 

Convocadas 120 bolsas "Campus Yuste 2016". 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:15 

 

A Fundación Academia Europea de Yuste, convoca estas bolsas de matrícula, manutención e residencia, xerados pola asistencia ó 

curso solicitado. 

 

Máis información: www.fundacionyuste.org/campus-yuste, www.fundacionyuste.org 
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Bolsas para realizar cursos de verán na Unia 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:26 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Universidade  Internacional de Andalucía, Unia 

2.- DESTINATARIOS 

interesados en xeral 

3.- DATA LÍMITE 

*ata o 20 de xuño para os cursos que se desenvolvan nas sedes da Rábida e Baeza. 

*ata o 15 de xullo para os de Málaga e Sevilla. 

4.- PÁXINA WEB 

http://cursosdeverano.unia.es/corporativo/matriculacion-cursos-de-verán.html 

5.- MÁIS INFORMACIÓN 

A Resolución 24/2016, do 4 de maio de 2016 da Uiversidad Internacional de Andalucía, convoca axudas para a 
asistencia ás 

actividades académicas que compoñen a programación dos "Cursos de verán-2016".. 

As modalidades de axudas convocadas son: 

1.De matrícula (Campus da Rábida, Baeza, Málaga e Sevilla) 

2.De matrícula e aloxamento (Campus de Baeza) 

3.De matrícula, aloxamento e manutención (Campus da Rábida, de Málaga 

e Sevilla) 

Só poderá obterse bolsa para unha das actividades académicas programadas. Neste sentido, os solicitantes de bolsa 
deberán facer 

constar os cursos ou encontros para os que solicitan a axuda, na orde de prioridade que consideren. 

 

Bolsas 'Campus Yuste 2016‘ 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:27 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Fundación Academia Europea de Yuste 

2.- DESTINATARIOS 

Posuír nacionalidade española, ser nacional dun país da Unión Europea ou de terceiros países cando se acredite a 
condición de residente 

nalgún país da Unión Europea. Estar matriculado durante o curso 2015-2016 en titulacións oficiais de universidades da 
UE 

conducentes á obtención dun título de Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, 
Enxeñeiro, Arquitecto, Grao, 

Máster Universitario ou Doutoramento. Non gozar doutras bolsas e/ou axudas ao estudo polo mesmo concepto e para 
o mesmo curso. 

 

3.- DATA LÍMITE 

17/06/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As bolsas destinaranse a financiar o importe da matrícula así como os gastos de aloxamento e manutención  

xerados pola asistencia ao curso solicitado. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

fundacionyuste.org/campus-yuste 

 

 

 

                                               IDIOMAS 

 

Bolsa para estudar inglés en Australia. 
 
Martes, 14 Xuño 2016 07:10 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Australian Way, grupo de apoio gratuíto a aspirantes a estudar e/ou traballar e vivir en Australia. 

2.- DESTINATARIOS 

Españois maiores de 18 anos non necesariamente residentes en España; 

basta con atoparse fóra de Australia. 

3.- DATA LÍMITE 

30 de xuño de 2016. 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A participación articularase desde a aplicación de Facebook habilitada na 'fanpage' de Australian Way. 

O gañador do concurso gozará dunha bolsa de estudos valorada en 6.000 euros coas seguintes coberturas: billete de 
avión de ida e volta Madrid-Sydney coa compañía Qantas durante 2016 (datas a convir entre o interesado e a axencia 
convocante), curso de inglés de 12 semanas (20 horas semanais) na escola Access English Sydney, visado de 
estudante por 4 meses para poder simultanear estudo e traballo, 2 semanas de aloxamento con Village Living Australia 
e o seguro médico obrigatorio (OSHC) de Allianz durante os 4 meses de validez do visado. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://australianway.es/quieres-gañar-unha-bolsa-para-estudar-en-australia/#tab-ide-3 

]http://australianway.es/quieres-gañar-unha-bolsa-para-estudar-en-australia/#tab-ide-3 

 

  
 

                                                          FORMACIÓN PRÁCTICA 

 

Bolsa Museografía 2016-2017 Fundación ICO. 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:27 
 

14 de xuño de 2016 - Revista 1076 15 

BOLSAS E AXUDAS 

BOLSAS E AXUDAS 

http://cursosdeverano.unia.es/corporativo/matriculacion-cursos-de-ver
http://cursosdeverano.unia.es/corporativo/matriculacion-cursos-de-ver
http://cursosdeverano.unia.es/corporativo/matriculacion-cursos-de-ver
http://cursosdeverano.unia.es/corporativo/matriculacion-cursos-de-ver
http://cursosdeverano.unia.es/corporativo/matriculacion-cursos-de-ver
http://cursosdeverano.unia.es/corporativo/matriculacion-cursos-de-ver
http://cursosdeverano.unia.es/corporativo/matriculacion-cursos-de-ver
http://australianway.es/quieres-ga
http://australianway.es/quieres-ga
http://australianway.es/quieres-ga
http://australianway.es/quieres-ga
http://australianway.es/quieres-ga
http://australianway.es/quieres-ga


1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Fundación ICO. 

2.-DESTINATARIOS. 

Mozos que ostenten a nacionalidade española e nacesen con posterioridade a 1990 (a partir do 1 de xaneiro de 1991, inclusive). 

Deberán estar en posesión do título de Grao ou Licenciado en Historia da arte. 

3.- DATA LÍMITE 

6 de xuño ás 14.00h (hora de Madrid). 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A duración da bolsa será dun ano, sendo a data de inicio o día 1 de outubro de 2016 e finalizará o día 30 de setembro de 2017. 

A bolsa poderá ser prorrogada por un ano, nas mesmas condicións, unha vez a Fundación ICO avaliase, positiva e 

satisfactoriamente, o desenvolvemento e os obxectivos alcanzados polo bolseiro durante o primeiro ano de goce da bolsa. 

O desenvolvemento da bolsa levará a cabo nas dependencias da Fundación ICO e do Museo ICO, sen prexuízo de que as 

actividades que leve a cabo o bolseiro obríguenlle a realizar estancias breves dentro ou fóra do territorio español. 

A bolsa ten unha dotación anual de 12.000 euros, ademais dunha bolsa de 3.000 euros adicionais para formación externa do 

bolseiro, seguro médico e o alta preceptiva na Seguridade Social. 

5.- PÁXINAS WEB 

http://www.fundacionico.es/index.php?ide=542 

 

Bolsas de Investigación para Doutoramento en Ciencias Instituto Pasteur 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:28 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Instituto Pasteur 

2.- DESTINATARIOS 

O programa de bolsas está aberto para cidadáns de todas as nacionalidades. 

Ter un título de Mestría ou un título equivalente (finalización de 5 anos de estudos superiores). 

Os candidatos que xa iniciaron a súa tese non se poden aplicar. Estas bolsas teñen como obxectivo promover as oportunidades de 

mobilidade para os mozos científicos. Por conseguinte, o internado doutoral debe ser completado fóra do seu país de orixe ou no 

país onde asistiron á universidade. 

3.- DATA LÍMITE 

31/07/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

O Departamento de Asuntos Internacionais do Instituto Pasteur, asigna financiamentos para promover e facilitar a realización das 

teses dos investigadores, principalmente dos países de baixos e medianos ingresos, nun instituto da Rede Internacional Instituto 

Pasteur fóra de Francia. 

O tema de investigación pode estar relacionado con calquera tema desenvolvido nos laboratorios dos institutos da Rede 

Internacional, como as enfermidades infecciosas (fisiopatología infecciosas, inmunología, microbiología, epidemiología, virología, 

parasitología), e actividades de saúde pública (diagnóstico, vixilancia, resistencia, etc.) 

 

 

 

 

 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.pasteur.fr/en/education/doctoral-programs/doutoral-grants-calmette-yersin 

 

 

Bolsas de formación do Consello de Consumidores e Usuarios para o exercicio 2016. 3 

bolsas 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:31 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Instituto Nacional do Consumo 

2.- DESTINATARIOS: 

Españois/as e nacionais dalgún Estado membro da Unión Europea, así como os/as estranxeiros/as residentes legalmente en 

España que reúnan os requisitos esixidos na Disposición Cuarta da Resolución do 20 de maio de 2016, da Axencia Española de 

Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición. Estar en posesión á data da convocatoria ou en condicións de obter a acreditación da 

titulación universitaria de licenciatura ou grao no momento de presentación da solicitude, relacionada coas bolsas que son obxecto 

da correspondente convocatoria. Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais deberán estar homologados 

ou recoñecidos e producir plenos efectos xurídicos na data de presentación da solicitude. Dominio do idioma castelán. Ampliar 

información en bases reguladoras e convocatoria. Considérase prioritaria a titulación de Dereito. 

3.- DATA LÍMITE : 

Ata o 22 de xuño de 2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN: 

As bolsas que se convocan desenvolveranse dentro do programa de traballo do Consello de Consumidores e Usuarios. O programa 

de formación incluirá a colaboración nas actividades do Consello de Consumidores e Usuarios e nas súas tarefas conexas, como a 

elaboración de estudos, a participación no desenvolvemento das funcións atribuídas ao devandito órgano, a actualización de bases 

de datos e a intervención na preparación daqueles informes que o Consello de Consumidores e Usuarios deba emitir no exercicio 

das súas funcións, tanto para a Administración Xeral do Estado como para a Axencia Española de Consumo, Seguridade 

Alimentaria e Nutrición. A bolsa terá unha duración de 12 meses, o importe de cada unha das bolsas de 884,16 euros brutos 

mensuais. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

As solicitudes presentaranse no Rexistro auxiliar da Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición, sita na 

C/Príncipe de Vergara, 54, 28006 Madrid, a través da páxina web http://www.aecosan.msssi.gob.es) ou nos lugares previstos no 

artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 

Administrativo Común. 

www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-B-2016-23731.pdf<http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-B-2016-

23731.pdf> 
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Bolsas para formación de persoal en temas de investigación mariña 
 

Martes, 07 Xuño 2016 07:38 

 

A Consellería do Mar convoca 8 bolsas para formación de persoal en temas de 

investigación mariña. 

Requisitos: 

Estar en posesión do título de técnico superior dos ciclos formativos de grao superior 

nalgunha das especialidades convocadas e obtelo con posterioridade ao 31 de decembro 

de 2012. 

As bolsas terán unha duración de dous anos a partir da data de incorporación que se 

estableza na resolución de concesión. 

O importe bruto mensual de cada bolsa será de 800 €. 

As bolsas realizaranse no Centro de Investigacións Mariñas (Cima), que está integrado 

polo Centro de Investigacións Mariñas de Corón-Vilanova de Arousa e o Centro de 

Cultivos Mariños de Ribadeo: 

Actividades Marítimo-Pesqueiras/Produción Acuícola. Corón: 2 bolsas. Ribadeo: 2 bolsas 

Química/Análise e Control. Corón: 2 bolsas 

Sanidade/Anatomía Patolóxica e Citoloxía. Corón: 2 bolsas 

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento PE609B 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de xullo de 2016. 

  

Máis inforamción no DOG do 7 de xuño de 2016 e en http://www.mar.xunta.gal/ 

 

 

Bolsas Hermann Strenger para Adestramento 
 

Martes, 07 Xuño 2016 08:25 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Fundación Bayer 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes con título de Pregrado, que estean a culminar a súa etapa de adestramento. Realizar a solicitude para a bolsa vía 

online. O candidato deberá realizar os trámites individuais para realizar os seus estudos de pasantías, traballo ou adestramento 

nunha Universidade ou Institución de Alemaña, e deberá consignar unha carta de aceptación. 

Certificados e resultados da probas de idiomas requirido. 

3.- DATA LÍMITE 

18/07/2016 

 

 

 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Hermann Strenger Scholarship están dirixidas a apoiar a persoas involucradas en áreas non académicas co fin de que gañen 

experiencia no seu campo de estudo no estranxeiro. O programa ten como obxectivo apoiar mozos que se atopen na etapa final do 

seu adestramento ou aqueles que lograron completar satisfactoriamente o adestramento nun lapso non maior a 2 anos e que 

queiran ir ao estranxeiro para obter unha primeira experiencia internacional formando parte dun proxecto, practica, curso de 

adestramento ou traballo. 

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx 

 

Bolsas para estudos de posgrao da Fundación Mapfre: temas relacionados con seguros 

e previsión social 
 

Martes, 07 Xuño 2016 10:32 

 

1.- CONVOCANTE 

Fundación Mapfre 

2.- DESTINATARIOS 

Título de grao universitario, diplomatura, licenciatura ou titulación superior. 

3.- DATAS LÍMITE 

23/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

TEMA: Bolsas para realizar estudos de posgrao de temas relacionados con seguros e previsión social en universidades españolas. 

CONTÍA: 6.000 euros como máximo. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_é/interésache-/bolsa-axuda/posgrao/nova-convocatoria-bolsas-posgrao.jsp 

 

Axudas para a formación de persoal investigador e tecnólogos/as 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 05:48 

 

Instituto Madrileño de Investigación e Desenvolvemento Rural, Agrario e Alimentario (IMIDRA) 2016 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Comunidad de Madrid, Consellería de Medio Ambiente, Administración Local e Ordenación do Territorio, Instituto Madrileño de 

Investigación e Desenvolvemento Rural, Agrario e Alimentario (IMIDRA) 

2.- DESTINATARIOS: 

Persoas físicas que posúan a nacionalidade española, ou sexan nacionais dun país membro da Unión Europea, ou estranxeiros/as 

non comunitarios/as residentes en España, e que cumpran os requisitos de acceso  ao doutoramento. Existen límites con respecto 

ao período transcorrido desde o ano de finalización da convocatoria. Consultar nas bases. 
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3.- DATA LÍMITE : 

Ata o 23 de xuño de 2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN: 

Convocatoria de axudas para a formación de persoal investigador para a realización de teses doutorais e de tecnólogos nos ámbitos 
agrario, alimentario e ambiental no Instituto Madrileño de Investigación e Desenvolvemento Rural, Agrario e Alimentario (IMIDRA) 
da Comunidad de Madrid. O fin é impulsar a investigación agraria, alimentaria e ambiental. As axudas quedan divididas da seguinte 
maneira: 7 axudas para tecnólogos/as e  1 axuda para a formación de persoal investigador. O total da axuda ascende a 1.228,74? 
brutos/mes para os Tecnólogos/as e 1.259,38? brutos/mes  para o persoal investigador:. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

Envío de solicitudes ao titular da Dirección-Xerencia do Instituto Madrileño de Investigación e Desenvolvemento Rural, Agrario e 
Alimentario (IMIDRA) e presentala, preferentemente, no Rexistro do propio IMIDR, sito en C/Alcalá, 16, 1ª planta, 28014 de Madrid, 
ou en calquera outro da Comunidad de Madrid ou nos Concellos que asinasen convenio para ese efecto, en Oficinas de Correos ou 
en Representacións Diplomáticas ou Oficinas Consulares de España no estranxeiro ou na forma establecida no artigo 38.4 da Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 

www.bocm.es/boletin/cm_Orde_BOCM/2016/05/31/BOCM-20160531-
10.PDF<http://www.bocm.es/boletin/cm_Orde_BOCM/2016/05/31/BOCM-20160531-10.PDF> 

 

Bolsas aeroespaciais 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 07:13 

 

 

 

 

 

O Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" convoca bolsas para a 
formación teórico-práctica e o perfeccionamento tecnolóxico de recentemente titulados nas 
materias e proxectos propios do Instituto 

Requisitos: 
Titulados universitarios de nacionalidade española ou dun país membro da Unión Europea, ou 
estranxeiros residentes en España no momento de solicitar a bolsa que se atopen en posesión 
do título de Graduado, Licenciado, Enxeñeiro, Enxeñeiro Técnico + Master Oficial ou 
equivalentes, sempre que terminen os seus estudos e obteñan o título con posterioridade ao 30 
de xuño de 2012 e antes do 1 de xullo de 2016. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xuño de 2016 
enhttp://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html 
Máis información no BOE do 9 de xuño do 2016 (na sección de anuncios) e 
en http://www.inta.es/ 

 

 

Bolsas para Posgrao en Ciencias e Tecnoloxía KAUST, Arabia Saudita 
 

Venres, 10 Xuño 2016 07:15 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

King Abdullah University of Science and Technology 

2.- DESTINATARIOS 

estudantes internacionais KAUST require un puntaje mínimo de TOEFL de 79 no IBT (Internet Based Test) ou 6.0 no IELTS 
(International Language Testing System). 

3.- DATA LÍMITE 

30/06/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ofrece o programa de bolsas para estudos de Mestría e 
Doutoramento nas áreas de investigación científica e tecnolóxica. Paquete ofrecido: Soporte completo de matrícula. Asignación 
mensual (que oscila entre $ 20.000 $30.000 anual, en función das cualificacións e a progresión a través dos programas de grao). 
Hospedaxe. A cobertura médica e dental .Apoio de recolocación. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.kaust.edu.sa/en/study/applying-to-kaust 

 

Bolsas para Posgrao en Bioloxía, Química e Física Fundación Bayer 
 
Venres, 10 Xuño 2016 08:41 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Fundación Bayer 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes con título de Pregrado, que desexan realizar investigacións, proxectos e outro tipo de estudos de Posgrao, nunha 
Universidade de Alemaña. 

3.- DATA LÍMITE 

18/07/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As áreas de estudo son as seguintes: Bioloxía, bioloxía molecular, bioquímica, biotecnoloxía, enxeñería de procesos biolóxicos, 
bioinformática Química, enxeñería química, ciencia dos materiais e ciencias ambientalesFarmacéutica e descubrimento de 
fármacosFísicaCiencias médicas 

A bolsa consiste nun apoio xeral que se destina a cubrir o custo de vida, custos de viaxe e custos dos proxectos realizados. 
Comisións de estudo, materiais, libros, seminarios, cursos, laboratorios, conferencias e estudos de idiomas serán considerados no 
plan de gastos. 

Cada estudante pode solicitar unha cantidade específica de apoio mediante a presentación dun "plan de gastos", e a Comisión de 
Bolsas tomará unha decisión baseada nesta solicitude. 

5,- FONTE, PÁGINAWEB Ou PERSOA DE CONTACTO: 

http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx 
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Bolsas da Axencia Estatal de Meteoroloxía 
 

Martes, 14 Xuño 2016 07:11 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Axencia Estatal de Meteoroloxía 

2.- DESTINATARIOS 

Poden participar na convocatoria persoas co título de Grao, Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura ou Enxeñería técnica, neste 

último caso só se posteriormente obtívose o título universitario oficial de máster. A titulación requirida para optar á bolsa debe ser 
obtida no curso académico 2012-2013 ou en anos posteriores 

3.- DATA LÍMITE 

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 27 de xuño de 2016. 

4,- MÁIS INFORMACIÓN 

A Axencia Estatal de Meteoroloxía convoca 8 bolsas de formación práctica en proxectos relacionados con actividades do organismo 
para postgraduados para 2017.. Cada bolsa está dotada con 1.150 euros mensuais e a súa duración é dun ano, do 1 de xaneiro ao 
31 de decembro de 2017, podendo renovarse por unha soa vez, por un período de 12 meses. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

Axencia Estatal de Meteoroloxía 

http://www.aemet.es/es/empleo_e_bolsas/bolsas 

Extracto das bases da convocatoria publicado no BOE nº 141 do 11 de xuño de 2016. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/308202 

 

 

Prácticas remuneradas en Bruxelas 
 

Martes, 14 Xuño 2016 07:12 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Wilfried Martens Centre for European Studies 

2.- DESTINATARIOS 

Mozos graduados con estudos académicos relacionados cos asuntos europeos, é dicir débese contar con extensos coñecementos 
sobre a política europea. Con nivel alto de inglés. Con dominio da informática. Ademais valorarase a experiencia e coñecementos 
en investigación sobre política, e o dominio de máis dun idioma estranxeiro. 

3.- DATA LÍMITE 

Podes solicitar estas prácticas ao longo de todo o ano. 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

O obxectivo é dar aos mozos a oportunidade de coñecer de preto o funcionamento das institucións europeas desde o corazón desta 
entidade en Bruxelas. Durante as prácticas os beneficiarios poderán: Organizar reunións e conferencias, Elaborar informes e 
análises sobre as institucións e políticas europeas, Participar das actividades de investigación do Wilfried Martens Centre for 
European Studies. Entrar en contacto directo coas institucións europeas. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.martenscentre.eu/join-team 

 

 

 

                                                       MOBILIDADE 

 

Bolsa Dream New para estudar en Nova Zelandia 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:28 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

New Zealand Education 

2.- DESTINATARIOS 

Para optar a unha das bolsas necesitarás cumprir unha serie de requisitoscomo ser cidadán maior de idade dun país membro da 
Unión Europea, estar matriculado nunha institución de educación superior nun dos 28 países da UE e dominar o idioma inglés. 

3.- DATA LÍMITE 

01/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Nesta edición das bolsas Dream New para estudar en Nova Zelandia convocáronse un total de 8 bolsas que ofrecen unha dotación 
de 12.500 dólares neozelandeses (uns 7.500 ? aprox.) a cada un dos participantes. 

Entre as diferentes universidades neozelandesas nas que se pode cursar estas bolsas atopamos: Auckland University of 
Technology, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Caterbury, University of Otago, University of 
Waikato ou Vitoria University of Wellington. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

studyinnewzealand.govt.nz 

 

Bolsas para Posgrao en Varios Temas The University of Newcastle, Australia 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:29 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

The University of Newcastle 

2.- DESTINATARIOS 

Estudantes internacionais sobresalientes, con excelente dominio do inglés (Media IELTS de polo menos 6,5). 

3.- DATA LÍMITE 

15/9/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

The University of Newcastle e o Goberno de Australia, ofrece a estudantes internacionais as Bolsas do Commonwealth, para 
estudos de investigación en Mestría e Doutoramento, nas diferentea áreas de estudos da Universidade. A bolsa cobre: Subsidio 
anual de $ 25,849, Gastos de Recolocación $ 2,020, Custos de matrícula, Seguro Médico (Overseas Student Health Cover),  
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Subsidio de Tese de ata $ 500 

As Bolsas de Doutoramento son por tres anos e bolsas de Mestría son por dous anos 

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

newcastle.edu.au/research-and-innovation/graduate-research/current-students/scholarships/available-scholarships#UON 

 

Bolsas para Pregrado en Ciencias Aplicadas Universidade de Hamburgo, Alemaña 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:30 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Universidade de Hamburgo 

2.- DESTINATARIOS 

Os solicitantes deben completar a súa educación escolar fose de Alemaña ou haberse graduado dunha Studienkolleg e non deben 
ser elegibles para BAföG.     Para estudantes internacionais matriculados na Universidade de Hamburgo. 

3.- DATA LÍMITE 

30/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A Universidade de Hamburgo, ofrece as bolsas para estudantes internacionais, que desexan realizar os seus estudos de Pregrado 
en Ciencias Aplicadas. As bolsas teñen un valor de ? 400 por mes (5 meses por semestre).. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

haw-hamburg.de/english/international-degree-students/tuition-fees-scholarships/bachelor-scholarships.html 

 

Bolsas de investigación, European Institutes for Advanced Study (EURIAS) 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:33 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

European Institutes for Advanced Study (EURIAS). 

2.- DESTINATARIOS 

?Investigadores en posesión dun doutoramento e un mínimo de dous anos de experiencia investigadora a tempo completo tras a 
obtención do doutoramento. Fóra dos titulados en Dereito, que son elegibles cun Master e 6 anos de experiencia. Non hai límite de 
idade. 

3.- DATA LÍMITE 

08/06/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Trátase dun programa de mobilidade internacional para investigadores que ofrece unha residencia de 10 meses nun 
dos 18 institutos participantes, situados nas seguintes localizacións: Aarhus, Ámsterdam, Berlín, Bolonia, Budapest, 
Cambridge, Delmenhorst, Edimburgo, Friburgo, Helsinqui, Xerusalén, Lyon, Madrid, Marsella, Paris, Uppsala, 

Viena e Zúric. 

5,- FONTE, PÁGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

2017-2018.eurias-fp.eu/call-applications 

 

Bolsas para Pregrado en Economía University of Queensland, Australia 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:04 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

University of Queensland 

2.- DESTINATARIOS 

Os candidatos deben ter unha oferta incondicional para realizar estudos de Licenciatura en Economía, que comeza en UQ en 
2016.       Os estudantes deben completar os niveis Cambridge International en coñecemento de inglés (min agregado 15 / 17,5) ou 
Bacharelato Internacional (IB) (min 40).    Os estudantes poden solicitar a bolsa completando o formulario de solicitude, e que 
proporcionar unha carta de motivación e 2 referencias. 

3.-DATA LÍMITE 

11/11/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A Escola de Economía da Escola comprácese en ofrecer o programa Centenario de Bolsas para estudantes internacionais. A bolsa 
está dispoñible para estudantes que sobresaen academicamente para emprender unha Licenciatura en Economía na Universidade 
de Queensland. O Obxectivo da Universidade é ofrecer un ensino de calidade nun ambiente intelectualmente estimulante. O seu 
persoal docente e de investigación altamente galardoado inclúe algúns dos investigadores máis respectados a nivel internacional. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

economics.uq.edu.au/node/1052 

 

 

Bolsas de Programa de Liderado para a Competitividade, Estados Unidos 
 
Luns, 06 Xuño 2016 07:05 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Global Georgetown Universidade 

2.- DESTINATARIOS 

Idade comprendida de 24 a 34 anos.       Título Universitario dunha universidade acreditada. 

3.- DATA LÍMITE 

25/07/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Georgetown University a través do Programa de Liderado para a Competitividade Global, ten como obxectivo incentivar 
unha nova xeración de líderes innovadores, éticos e socialmente responsables, no ámbito empresarial, público e 
social. As bolsas están destinadas para mozos internacionais sobresalientes residentes de países iberoamericanos 
incluído España. A bolsa ten un valor de $25.000; que cobre a matrícula para o ProgramaGCL, pasaxe aérea ida e 
volta a Washington DC desde o seu país de orixe, seguro médico, vivenda e a maioría das comidas. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

gcl.latinamericanboard.com/apply 
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Bolsas para Posgrao en Varios Temas Ural Federal University, Rusia 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:06 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Universidade Ural Federal 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes internacionais que soliciten un programa de mestría ou doutoramento, en idioma Inglés ou ruso ofrecido, na 
Universidade Ural Federal.        Estudantes internacionais actuais UrFU non son elegibles para 

aplicar. 

3.- DATA LÍMITE 

30/06/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Universidade Ural Federal anuncia o programa de bolsas "ouro" para os alumnos de Mestría, MS, MA e estudos de Doutoramento e 
un ano opcional do curso de preparación para o idioma ruso. Dentro do marco do programa, a 75 estudantes internacionais 
concédense exencións de matrícula completa para todo o período da mestría ou doutorado estudos na Universidade (comezando a 
partir de setembro de 2016). Durante os estudos dos estudantes tamén serán capaces de recibir a bolsa mensual, dependendo do 
rendemento académico.  

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

urfu.ru/en/international/information-for-prospective-international-students/scholarships-and-grants 

 

Bolsa Stibet para Posgrao en Varios Temas Frankfurt School, Alemaña 
 
Luns, 06 Xuño 2016 07:07 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Auswärtiges Amt (Ministerio de Asuntos Exteriores) e o DAAD (Servizo de Intercambio Académico Alemán) 

2.- DESTINATARIOS 

As bolsas están abertas aos estudantes que non son cidadáns alemáns. Estar en posesión dun título estranxeiro, 
dunha universidade recoñecida polas autoridades alemás e superar con éxito  o procedemento de avaliación de 
admisión. 

3.- DATA LÍMITE 

30/06/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

O programa STIBET, que é financiado polo Auswärtiges Amt (Ministerio de Asuntos Exteriores) e o DAAD (Servizo de 
Intercambio Académico Alemán), proporciona apoio financeiro aos estudantes internacionais que están na procura dun 
grao e/ou unha Mestría. Os campos de estudos son os seguintes: Licenciatura en Ciencias, MDF 

- Mestría en Finanzas (M.Sc.), MIB - Mestría en Negocios Internacionais (M. A.), MIM - Mestría en Dirección (M.Sc.) 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

frankfurt-school.de/content/en/newsroom/news/2016/03/stibet-2016-n.html 

 

Concurso: Bolsa para estudar inglés en California 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:08 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

GrowPro Experience 

2.- DESTINATARIOS 

para optar a esta bolsa, tes que participar mediante un concurso que levará a cabo nas redes sociais 

3.- DATA LÍMITE 

12/06/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

GrowPro Experience é unha plataforma de asesoramento gratuíto a persoas interesadas en estudar e traballar en Estados Unidos, 
Australia e Nova Zelandia. Esta bolsa para estudar inglés durante un mes en California, está valorada en 5.000$ e cobre os gastos 
de voos z aloxamento así como o curso de inglés no destino. O curso de catro semanas de duración realizarase na Escola Embassy 
English entre o 15 de xullo e o 15 de setembro de 2016. Para optar a esta bolsa, tes que participar mediante un concurso que levará 
a cabo nas redes sociais que estará activo ata o 12 de xuño de 2016 ás 12:00 do mediodía hora española na 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.growproexperience.com/landings/beca-growpro-summer2016/ 

 

Exploit your talent para estudar en Italia 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:24 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Universidade de Milán 

2.- DESTINATARIOS 

Dirixidas a estudantes de grao ou máster que demostren talento nalgunha rama cultural, artística ou deportiva. 

3.- DATA LÍMITE 

30/08/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Cada bolsa ascende a 10.000 euros 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

unimi.it/ENG/admission/33179.htm 

 

Bolsas para Pregrado en Varios Temas Keele University, Reino Unido 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:25 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Keele University 
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2.- DESTINATARIOS 

As bolsas outórganse aos estudantes que poidan demostrar a excelencia, en polo menos dúas das seguintes áreas:    Cualificacións 

académicas      Dominio do Inglés      A comprensión do curso e a motivación para estudar en Keele  Extracurricular ou experiencia 

laboral   Esta bolsa é só para estudantes internacionais e non pode combinarse con calquera outra bolsa financiada. Para solicitar a 

Bolsa SIC, debe aplicar á Universidade Keele e débese ter unha oferta de estudos. 

3.- DATA LÍMITE 

31/12/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A Bolsa ?Keele Internacional?, ofrécese para estudantes estranxeiros destacados, para realizar os seus estudos de Pregrado nas 

seguintes áreas: Ciencias Biomédicas de sangue; Finanzas e Administración; Dereitos humanos, globalización e dereito; e relacións 

internacionais. A bolsa ten un valor de GBP 2.000, que se deduce do custo das taxas anuais de matrícula para a duración do seu 

curso. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.keele.ac.uk/studentfunding/bursariesscholarships/internationalfunding/undergraduate/kissug 

 

 

Bolsas para Posgrao en Varios Temas Flinders University, Australia 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:29 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Flinders (FIPRS) 

2.- DESTINATARIOS 

Os solicitantes non deben ter a nacionalidade australiana, ou condición de residente permanente en Australia ou Nova 

Zelandia. Os solicitantes deberán cumprir cos requisitos de entrada académica da Universidade para unha mestría de 

investigación e/ou Doutoramento de investigación. 

3.- DATA LÍMITE 

12/08/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As bolsas de Posgrao para investigación Flinders (FIPRS), están destinadas especificamente a apoiar aos estudantes 

internacionais para levar a cabo unha investigación de maior grao na Universidade de Flinders, para estudos de 

Mestría e Doutoramento. A bolsa inclúe: Custos de Matrícula: Dous anos para Mestría, Tres anos para Doutoramento. 

Estipendio para gastos de subsistencia de $ 26.288, e uns gastos de establecemento de ata $ 1.485 para axudar cos 

gastos de traslado e de avión. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.flinders.edu.au/scholarships-system/index.cfm/scholarships/display/a731e2 

 

Bolsas en Australia 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:30 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

O Departamento de Educación e Formación do Goberno de Australia 

2.- DESTINATARIOS 

Os requisitos son: ser maior de 18 anos de idade, pertencer a algún dos países participantes (España está incluída), ter titulación 

universitaria, bo expediente académico, posuír un bo nivel de coñecementos de inglés.. 

3.- DATA LÍMITE 

30 de xuño de 2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As bolsas Endeavour cobren os gastos de matrícula. Ademais, ofrecen unha dotación mensual (3.000 dólares) e unha contía 

económica para os gastos de viaxe e aloxamento duns 3.000 dólares tamén así como unha axuda de 2.000 a 4.000 dólares para 

establecerse no país. A duración destas bolsas dependerá do programa seleccionado 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/international-

applicants/pages/international-applicants.aspx 

 

 

Eurodisea. Prácticas en Francia e Bélxica 
 

Martes, 07 Xuño 2016 08:23 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Asemblea das Rexións de Europa (ARE) 

2.- DESTINATARIOS 

mozos europeos de entre 18 e 30 anos 

3.- MÁIS INFORMACIÓN 

Dedicada a mozos europeos de entre 18 e 30 anos, este programa permite aos/as participantes facilitar a súa propia inserción no 

mercado laboral a través dunha interesante oferta de prácticas profesionais en diferentes países de Europa. Por tanto, aínda quedan 

ao redor de 40 ofertas de prácticas que aínda teñen o prazo de solicitude aberto. Só é necesario inscribirse a través da páxina web 

do proxecto para entrar a participar 

no proceso de selección. Os diferentes países dispoñibles son Bélxica e Francia. 

4.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html 

 

 

14 de xuño de 2016 - Revista 1076 22 

http://www.keele.ac.uk/studentfunding/bursariesscholarships/internationalfunding/undergraduate/kissug
http://www.flinders.edu.au/scholarships-system/index.cfm/scholarships/display/a731e2
http://www.flinders.edu.au/scholarships-system/index.cfm/scholarships/display/a731e2
http://www.flinders.edu.au/scholarships-system/index.cfm/scholarships/display/a731e2
https://internationaleducation.gov.au/endeavour program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
https://internationaleducation.gov.au/endeavour program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
https://internationaleducation.gov.au/endeavour program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
https://internationaleducation.gov.au/endeavour program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
https://internationaleducation.gov.au/endeavour program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
https://internationaleducation.gov.au/endeavour program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
https://internationaleducation.gov.au/endeavour program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
https://internationaleducation.gov.au/endeavour program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
https://internationaleducation.gov.au/endeavour program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html


Bolsas para Mestría en Varios Temas Universidade de Milán 
 

Martes, 07 Xuño 2016 08:24 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Universidade de Milán 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes internacionais, interesados en aplicar a algúns dos cursos de Mestría na Universidade de Milán. 

3.- DATA LÍMITE 

30/06/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A Universidade de Milán está a ofrecer bolsas de excelencia para os estudantes internacionais. As mesmas están dispoñibles para 

o programa de Mestría correspondente ao ano académico 2016-2017. A Universidade de Milán é pública, de ensino multidisciplinar 

e institución de investigación que ofrece 8 Facultades, Escolas 2, 136 cursos de estudo, 31 programas de doutoramento e 63 

Escolas de especialización. O programa de bolsas ofrece: Exencións completas de custos de matricula, subvencións de ? 6.000. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.unimi.it/eng/news/4100.htm 

 

 

Bolsas para escritores de viaxes World Nomad 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 05:49 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

World Nomads 

2.- DESTINATARIOS 

Calquera persoa sen importar a nacionalidade os solicitantes interesados ??deben ter excepcionais habilidades para escribir en 

inglés 

3.- DATA LÍMITE 

27/06/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Os participantes gañadores das bolsas World Nomad, realizarán unha viaxe de 10 días por Australia. Ademais, asistirán a un taller 

de tres días dirixido por Lonely Planet en Melbourne. Por último, os seleccionados para realizar estas bolsas, tamén realizarán unha 

viaxe en solitario para documentar a súa aventura persoal por varios destinos. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.worldnomads.com/learn/travel-writing 

 

Bolsas para Mestría en Varios Temas University of Otago, Nova Zelandia 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 06:18 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Universidade de Otago 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes internacionais sobresalientes (Media de notas A e/ou A+), que aspiran ou esperan obter un grao de Mestría e a 

realización da súa tese de Grao. 

3.- DATA LÍMITE 

01/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A Universidade de Otago, convida a estudantes sobresalientes de todo o mundo, a participar no programa de Bolsas ao Mérito, para 

estudos de Investigación para Tese de Grao de Mestría nas áreas de: Comercio /Escola de Negocios, Ciencias da Saúde, 

Humanidades e Ciencias. As bolsas inclúen NZ $ 13.000 estipendio anual e custos de dereito de matrícula.. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.otago.ac.nz/graduate-research/scholarships/otago020695.html 

 

 

Bolsas de Posgrao do Programa Vanier en Canadá 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 06:19 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Goberno de Canadá 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes de calquera nacionalidade. 

3.- DATA LÍMITE 

30/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As bolsas Vanier CGS de Posgrao foron creadas para atraer a estudantes sobresalientes de doutoramento de clase mundial 

mediante o apoio a aqueles que demostran un alto nivel de logro académico e liderado exemplar, a mesma busca apoiar aos 

estudantes e ampliar os seus horizontes de investigación.A bolsa ten un valor de $ 50.000 por ata tres 3 anos. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://grad.ucalgary.ca/awards/opportunities/vanier 
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Bolsas Instituto Confucio (China) 2016 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 06:20 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Instituto Confucio 

2.- DESTINATARIOS 

Estranxeiros con coñecementos de chinés mandarin e certificado de HSK, 16-35 anos,boa saúde. Profesores locais de chinés que 
teñan menos de 45 anos. 

3.- DATA LÍMITE 

31/12/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Co propósito de afianzar o desenvolvemento dos Institutos Confucio e promover a promoción internacional da lingua e cultura 
chinesas, a sede central do Instituto Confucio lanza o seu programa Bolsas Instituto Confucio 2016 para estudantes e profesores de 
chinés de todo o mundo que estean interesados en realizar estudos en universidades de prestixio de China.. Dotación económica: 
Matrícula de curso na universidade de destino. Aloxamento en residencia universitaria. Asistencia sanitaria e un seguro básico para 
alumnos estranxeiros. Gastos persoais: Os bolseiros dun ano e dun semestre académico recibirán unha cantidade de 2.500 yuans 

mensuais. Os bolseiros de máster obterán unha contía de 3.000 yuans mensuais. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://cis.chinese.cn/?p=154 

 

Bolsas para Doutoramento en Enxeñería Eléctrica Cardiff University, Reino Unido 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 08:23 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Universidade de Cardiff 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes internacionais, de calquera nacionalidade. Os candidatos deben posuír ou esperar a ter, un grao de Mestría de 
primeira clase ou media 2: 1 apropiado (ou o seu equivalente internacional).  Os solicitantes cuxa lingua materna non sexa o inglés, 
requirirase demostrar o dominio do idioma (Media IELTS 6.5 ou equivalente). 

3.- DATA LÍMITE 

01/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A Universidade de Cardiff, convida a estudantes internacionais, que desexan realizar estudos de investigación na área de Enxeñería 
Eléctrica, para participar no proxectode banda ancha e os modos PA eficientes. O obxectivo pricipal deste proxecto é obter unha 
comprensión das limitacións do dispositivo / transistor teóricos en RF / HF cando se trata das compensacións de ancho de banda / 
frecuencia como un facilitador para sistemas de comunicación inalámbrica futuros ( por exemplo 5G paara ser introducidos ao redor 
de 2020). A bolsa cubrirá os gastos de matrícula, máis un estipendio anual equivalente ás taxas actuais do Consello de 
Investigación do Reino Unido, valorados en £ 14,057. 

5.- FONTE, PÁGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://courses.cardiff.ac.uk/funding/r2483.html 

 

Bolsas de Residencia en Ciencias Políticas Wilson Center, Estados Unidos 
 

Venres, 10 Xuño 2016 07:14 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Wilson Center 

2.- DESTINATARIOS 

Para os cidadáns ou residentes permanentes de calquera país Homes e mulleres con capacidades sobresalientes e a experiencia 
dunha ampla variedade de materias (incluíndo o mundo académico, empresarial, gobernamental, xornalismo e outras profesións). 

Ter un Doutoramento (PhD debe ser recibido antes do prazo de solicitude).. 

3.- DATA LÍMITE 

01/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Viaxe ida e volta desde e cara ao país de residencia (Para o bolseiro e a súa parella e fillos en caso de requirilo). Cobertura do 75% 
do custo do seguro de saúde. Apoio económico mensual.Cada bolseiro asígnaselle unha oficina amoblada dispoñible todos os días 
durante todo o día e um computador de traballo. O Centro está situado en Washington, DC, e inclúe salas de conferencias, unha 
biblioteca de referencia, e un comedor. Ao estudante ofréceselle un asistente de investigación a tempo parcial. Aínda que os 
bolseiros son responsables da localización da súa propia vivenda na área de Washington, DC, o Centro proporciona materiais para 
axudar a facilitar o proceso de procura, se se desexa escribir. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.wilsoncenter.org/fellowship-application-guidelines#about 

 

 

Bolsas para Doutoramento en Medicamento James Cook University, Australia 
 

Venres, 10 Xuño 2016 07:16 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

James Cook University 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes nacionais e residentes en Australia, e para estudantes internacionais.As solicitudes deben presentarse en liña. 

3.- DATA LÍMITE 

31/08/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

James Cook University está a ofrecer as bolsas para estudantes internacionais destacados e altamente motivados, cun interese na 
saúde tropical e a investigación médica que desexen levar a cabo um programa de doutoramento en 2017. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.jcu.edu.au/graduate-research-school/candidates/scholarships 
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Bolsas para artistas en Berlín 
 

Venres, 10 Xuño 2016 07:17 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

DAAD 

2.- DESTINATARIOS 

Dirixido a artistas nos campos das artes visuais, a literatura, a música, o cinema e a danza 

3.- DATA LÍMITE 

01/12/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A duración destas bolsas poden durar entre 6 meses a un ano e nelas, os artistas seleccionados pasarán a súa estancia na cidade 

alemá de Berlín. En canto á dotación destas bolsas, ofrecen os seguintes recursos: Tramos de subvención mensual para gastos de 
manutención e aluguer. Gastos de viaxe, incluíndo transporte (liñas aéreas regulares, clase turista), tamén para o cónxuxe e os 
nenos que se aloxarán en Berlín para toda a duración da invitación. Saúde e accidentes (contribucións deduciranse da subvención). 

cursos de alemán 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/musik-kunst/en/8590-daad-berlin-artists-in-residence-programme/ 

 

Bolsa Dream NEW 
 
Martes, 14 Xuño 2016 07:08 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

New Zealand Education, entidade do Goberno de Nova Zelandia. 

2.- DESTINATARIOS 

Cidadáns da Unión Europea -ou quen acredite polo menos 2 anos de residencia- interesados en cursar un semestre en Nova 
Zelandia, sempre que teñan cumpridos os 18 á presentación da solicitude e estean matriculados nunha institución terciaria de 
calquera dos 28 países  da Unión, sexa cal for o seu campo de estudo. Deben demostrar ademais dominio do inglés desde a 
solicitude mesma. 

3.- DATA LÍMITE 

1 de setembro de 2016. 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Son 8 bolsas de aproximadamente 7.500 euros cada unha (12.500 dólares neozelandeses). 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/501064/1085020/dream-new-scholarship 

]http://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/501064/1085020/dream-new-scholarship 

 

Bolsas Carl Duisburg para Posgrao en Medicamento e Veterinaria Fundación Bayer, 
Alemaña 
 

Martes, 14 Xuño 2016 07:13 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Fundación Bayer 

2.- DESTINATARIOS 

Para estudantes con título de Pregrado, que desexan realizar investigacións, proxectos e outro tipo de estudos de Posgrao, nunha 

Universidade de Alemaña. Unha descrición do proxecto (duración de 2-12 meses) co plan financeiro dentro da liña de tempo de 
setembro o ano 2016 a agosto de 2017. O proxecto pode consistir cursos especiais de estudo, prácticas de laboratorio, proxectos 
de investigación, cursos de verán, pasantías, mestría ou doutoramento. O candidato debe ter polo menos dous (2) anos de 
experiencia laboral na área de estudos escollida. 

3.- DATA LÍMITE 

18/07/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Carl Duisburg Scholarship están dirixidas a estudantes de medicamento e veterinaria para realizar adestramento clínico e levar un 
ano de adestramento práctico con fins de tomar parte en proxectos científicos ou continuar a súa educación en institucións 
prominentes. As áreas craves con enfoque son: Medicamento Humano e Veterinario, Ciencias Médicas, Enxeñería Médica, Saúde 
Pública, Economíade a Saúde 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx 

 

Bolsas Fundación Rosa Luxemburg para estudar en Alemaña 
 

Martes, 14 Xuño 2016 07:14 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Fundación Rosa Luxemburg 

2.- DESTINATARIOS 

Bo manexo do alemán (certificado) ou do inglés en caso de aplicar para un posgrao que se dita en inglés; Ser aceptado nalgunha 
universidade alemá (carta oficial de aceptación); Estudos básicos terminados (certificado); Excelente desempeño escolar (record 
académico). 

3.- DATA LÍMITE 

15/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

A Fundación Rosa Luxemburg coa súa sede en Berlín, ofrece bolsas para estudos de licenciatura, posgrao e doutoramento en 
Alemaña, co obxectivo de democratizar o proceso da formación política, contribuír a unha maior xustiza social e solidariedade entre 
os pobos, e superar a discriminación por sexo, etnia ou nacionalidade. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.rosalux.de/english/foundation.html 
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                                                      OUTRAS 

 

Recuperación e utilización educativa de vilas abandonadas 
 

Venres, 03 Xuño 2016 07:26 

 

O Ministerio de Educación convoca axudas para 525 alumnos de centros educativos españois, 
para a participación na actividade de recuperación e utilización educativa dos pobos 
abandonados de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) e Umbralejo (Guadalajara), durante o 
verán de 2016. 

Requisitos: 
- 3º e 4º de Ensino Secundario Obrigatorio. 
- Bacharelato. 
- Formación Profesional de Grao Medio. 
- Formación Profesional Básica e Programas de Cualificación Profesional. 
En calquera caso, a idade máxima para a participación na convocatoria será de 18 anos 
acreditada no fin do prazo de solicitude. 

Os alumnos participantes desenvolverán as súas actividades en períodos de 7 días, de luns a 
domingo. 

Os alumnos que desexen participar, poden cubrir a solicitude en 
:https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no&convocatoriaForm.idTema=12 

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte poñerá a disposición dos alumnos beneficiarios un autobús que os trasladará a 
vila asignada dende a estación de ferrocarril ou autobuses máis próxima a este de acordo coas instrucións de participación. O 
traslado dende o domicilio ata ese punto de encontro correrá por conta dos interesados, e viceversa á finalización da actividade. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de xuño de 2016. 
Máis información no BOE do 3 de xuño de 2016 e en  
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/extraescolares.html 

 

Programa para mozos e mozas de Migracións 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:53 

 

 

A Dirección Xeral de Migracións convoca para 2016 axudas do Programa de Mozos 

O obxecto da convocatoria é a realización no exterior das seguintes actividades: 
a) Actuacións para a integración social e laboral dos mozos, entre elas, as de 
información, orientación profesional e asesoramento no exterior sobre emprego e 
emprendemento. 
b) Programas de formación, especialización profesional e de emprendemento, que 
permitan a incorporación no mercado laboral do país de residencia. 
 

 

c) Programas de perfeccionamento de lingua estranxeira no país de residencia. 
d) Programas que faciliten o retorno, así como a participación en proxectos emprendedores en España. 

As actividades subvencionadas terán como destinatarios finais a mozos e mozas españois, menores de 35 anos, que acrediten un 
período de residencia no exterior de polo menos un mes no momento de publicarse esta convocatoria. O requisito de residencia 
previa non será necesario para as accións de información, orientación profesional e asesoramento no exterior sobre emprego e 
emprendemento. 
En todo caso, os beneficiarios finais deberán estar inscritos no Rexistro de Matricula Consular correspondente no momento de inicio 
da actividade. 

Requisitos: 
Poderán optar a estas subvencións as empresas e entidades sen fin de lucro radicadas en España, que teñan entre os seus fins a 
realización das actividades obxecto do programa. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de xuño de 2016. 

Máis información no BOE do 4 de xuño de 2016 e 
en http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/programasjovenes/.. 

 

 

Subvencións a festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da 
Coruña 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 07:48 

 

A Deputación da Coruña convoca subvencións a concellos e a entidades sen ánimo de lucro para o 
apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da 
Coruña durante o ano 2016. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de xullo de 2016. 
Máis información no BOP da Coruña do 8 de xuño de 2016 

Subvencións a 
concellos: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/08/2016_0000004550.pdf 

Subvencións a 
asociacións:http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/08/2016_0000004552.pdf 

 

 

Axudas á atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 07:24 

 

O Ministerio de Educación convoca subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á 
atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo e á compensación de desigualdades en educación durante o 
curso escolar 2016-2017. 

Beneficiarios: 
Entidades privadas sen fins de lucro, para a realización de actuacións dirixidas á atención do alumnado con necesidade específica 
de apoio educativo e á compensación de desigualdades en educación complementarias ás realizadas nos centros docentes non 
universitarios sostidos con fondos públicos. 
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O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 29 de xuño de 2016 
Máis información no BOE do 9 de xuño de 2016 (na sección anuncios) 

 

 

 

 

 

Uso de tecnoloxía por parte do alumnado con necesidades educativas especiais 
 

Venres, 10 Xuño 2016 07:06 

 

O Ministerio de Educación convoca subvencións a entidades privadas sen fins de lucro 
para a realización de actuacións dirixidas a favorecer a utilización das tecnoloxías da 
información e da comunicación por parte do alumnado que presente necesidades 
educativas especiais derivadas de discapacidade durante o curso escolar 2016-2017. 
Beneficiarios: 
Entidades sen ánimo de lucro, radicadas en España que teñan un ámbito de actuación 
estatal ou que implique máis dunha comunidade autónoma. 
Prazo: 30 de xuño de 2016 
Máis información:  BOE do 10 de xuño de 2016 e www.educacion.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS E CONCURSOS 

 

XXXV Premio Leonor de poesía 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:32 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Deputación Provincial de Soria 

2.- DESTINATARIOS 

Para poetas de calquera nacionalidade 

 

 

 

 

 

3.- DATA LÍMITE 

22/07/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As obras non deben ter menos de 500 versos nin poderán exceder de 1000 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/cultura-e-mocidade/premios-e-certamenes/premio-leonor-de-poesia-2014 

 

 

 

VII concurso nacional reportaxe fotográfica "Peón, non atraveses a túa vida“ 
 

Martes, 07 Xuño 2016 08:22 

 

 

STOP Accidentes convoca o VII concurso nacional reportaxe fotográfica "Peón, non 
atraveses a túa vida" co fin de promover na cidadanía unha reflexión visual sobre a 
mobilidade no ámbito urbano e interurbano. 

Os participantes deben destacar os comportamentos de risco dos usuarios 
vulnerables nas contornas urbanas e interurbanas a través dunha reportaxe 
fotográfica que permita reflexionar sobre as causas e consecuencias dos sinistros de 
tráfico, para promover unha nova cultura da Seguridade Viaria como contribución á 
redución dos índices de sinistralidade. 

 

 

Solicítase a realización dunha fotografía que exprese de forma gráfica as condutas de risco e/ou inadecuadas dos condutores de 
vehículos a motor, ciclistas e/ou peóns, así como os perigos aos que deben enfrontarse en canto a mobiliario, sinalizacións 
inadecuadas, barreiras arquitectónicas, etc., dentro do ámbito urbano e interurbano. Tamén poderá enfocarse a mostrar boas 
prácticas ou a lanzar unha mensaxe de prevención e concienciación viaria. 

Considerarase válido incluír na fotografía un texto ou slogan. Valorarase a creatividade, a súa orixinalidade e a súa mensaxe en 
materia de Seguridade Viaria. 

Presentación das fotografías: enviaranse vía e-mail a stopmadrid@stopaccidentes.org en formato JPG e un máximo de 18Mb. 
Neste e-mail incluirase unicamente o título da fotografía (de carácter obrigatorio) e un número de teléfono para a posterior 
identificación, non figurando ningún dato persoal máis. No caso de que se presenten dous traballos, ambos deberán levar o seu 
propio título. 

Premios: 
Premiaranse as tres mellores fotografías, onde o xurado valorará tanto a concienciación como a creación artística.  
1º premio: 300 euros en metálico, unha cámara fotográfica Fujifilm XQ2 valorada en 300 € aprox. doada por Fujifilm e un álbum 
fotográfico valorado en 200 € doado por Dinasa. 

2º premio: 200 euros en metálico, unha columna de son con Bluetooth doada polo Corte Inglés e un álbum fotográfico valorado en 
200 € doado por Dinasa.  
3º premio: unha tarxeta regalo do Corte Inglés valorada en 150 euros. 

O prazo para presentar as fotografías estará aberto ata o 15 de xuño de 2016 

Máis información en http://stopaccidentes.org/concursos-seguridad-vial/vii-concurso-nacional-peaton-no-atravieses-tu-vida/gmx-
niv53-con1107.htm 
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Concurso de curtametraxes "Green-Go Short Filme Contest“ 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 06:21 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

CEEweb for Biodiversity 

2.- DESTINATARIOS 

Para persoas de calquera nacionalidade 

3.- DATA LÍMITE 

31/10/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Poderán presentarse curtametraxes de calquera xénero, que non duren máis de 4 minutos e que falen dun problema específico ou 

mostren unha solución a ese problema. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://greengofest.eu/ 

 

Premio 'Next Generation of Science Journalists' 2016 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 06:22 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Cume Mundial da Saúde, xunto con Deutsches Ärzteblatt, a Unión Europea de Asociacións de Xornalistas Científicos e o Pulitzer 

Center on Crise Reporting 

2.- DESTINATARIOS 

Xornalistas de calquera parte do mundo no inicio da súa carreira xornalística cun máximo de 5 anos de experiencia. O contido dos 

envíos debe ser en inglés. Acéptanse traducións sempre que se achegue o artigo orixinal. 

3.- DATA LÍMITE 

14/07/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

La Cumbre Mundial da Saúde, xunto con Deutsches Ärzteblatt, a Unión Europea de Asociacións de Xornalistas Científicos e o 

Pulitzer Center on Crise Reporting, convocan elPremio 'Next Generation of Science Journalists' 2016, mediante o cal se pretende 

recoñecer e apoiar aos novos xornalistas en ciencias da saúde e as súas contribucións a un maior entendemento da ciencia. 

Os 5 candidatos seleccionados serán convidados a participar no Cume Mundial da Saúde que se celebrará do 9 ao 11 de outubro 

de 2016 en Berlín (Alemaña). Durante o evento, terán a oportunidade de coñecer a líderes mundiais no sector da saúde e aumentar 

a súa rede profesional. Ao Cume asistirán máis de 1.500 personalidades do mundo da saúde (desde Premios Nobel ata Ministros, 

CEOs, investigadores e futuros líderes). 

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.worldhealthsummit.org/the-summit/program/next-generation-of-science-journalists-2016.html 

 

 

 

 

III Premio de Poesía Nova Antonio Colinas 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 08:24 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Edicións da Illa de Siltolá 

2.- DESTINATARIOS 

Para escritores de calquera nacionalidade, menores de 30 anos 

3.- DATA LÍMITE 

31/12/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

As obras deberán estar escritas en castelán, o tema é libre e aextensión mínima dos poemarios é de 350 versos 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://laisladesiltola.es/premios/iii-premio-de-poesia-joven-antonio-colinas/ 

 

Concurso de cuentos "Ignacio Aldecoa“ 
 

Venres, 10 Xuño 2016 07:18 

 

1.- CONVOCANTE 

Diputación Foral de Álava 

2.- DESTINATARIOS 

Abierto 

3.- FECHAS LÍMITE 

02/09/2016 

4.- MÁS INFORMACIÓN 

Premio: 6.000 €. 

5.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2016/035/2016_035_00944_C.pdf 

 

Certame de poesía "Ernestina de Champourcin“ 
 

Venres, 10 Xuño 2016 07:21 

 

1.- CONVOCANTE 

Deputación Foral de Áraba 
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2.- DESTINATARIOS 

Aberto 

3.- DATAS LÍMITE 

02/09/2016 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Premio: 2.000 ?. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

https://www.araba.eus/botha/boletines/2016/035/2016_035_00953_C.pdf 

 

Concurso de emprendedores de IEBS. 
 

Martes, 14 Xuño 2016 07:07 

 

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

IEBS, Innovation & Entrepreneurship Business School. 

2.- DESTINATARIOS 

Quen teña algún proxecto emprendedor en fase embrionaria ou de aceleración. Pódense presentar cuantos quéiranse, xa sexan 
individuais ou en grupo. 

3.- DATA LÍMITE 

15 de setembro de 2016. 

4.- MÁIS INFORMACIÓN 

Os premios consisten nunha bolsa total e dous parciais por categoría para cursar un programa de Máster ou Posgrao relacionado 
coa categoría na que se participa, así como a posibilidade de ser 'acelerado' (sic) e recibir o 'mentoring' de IEBS no 
desenvolvemento e lanzamento do proxecto. O gañador do público, no caso de non formar parte dos gañadores finais, tamén 
recibirá unha bolsa do 50 por cento.. 

5.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 

http://www.iebschool.com/conocenos/becas-e-axudas/concurso-emprendedores/ 

]http://www.iebschool.com/conocenos/becas-e-axudas/concurso-emprendedores/ 

 

 

 

 

                                                              EMPREGO PÚBLICO 

 

Convocadas 3 prazas de persoal funcionario e laboral no Concello de Armilla (Granada) 
 

Mercores, 01 Xuño 2016 09:14 

 

As prazas son: 1 de auxiliar administrativo, 1 de arquitecto técnico e 1 de psicóloco. Están convocadas polo sistemad de concurso-
oposición. 
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días contados a partir da publicación no BOE o 31 de maio. Máis 
información www.boe.es 

 

Convocadas 4 prazas de policía local no Concello de Villa de Moya (Las Palmas) 
 

Mercores, 01 Xuño 2016 09:14 

 

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a 
partir da publicación no BOE o 31 de maio. 
Máis información www.boe.es 

 

 

Convocadas 25 prazas de administrativo/a na Junta de Castilla y León. 
 

Mercores, 01 Xuño 2016 09:20 

 

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de xuño de 2016. Máis 
información Boletín Oficial de Castilla y León do 31 de maio. www.060.es 

 

 

Convocadas 18 prazas de xestión de administración na Junta de Castilla y León. 
 

Mercores, 01 Xuño 2016 09:21 

 

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de xuño de 2016. Máis 
información Boletín Oficial de Castilla y León do 31 de maio. www.060.es 

 

 

Convocadas 23 prazas de superior de administración na Junta de Castilla y León. 
 

Mercores, 01 Xuño 2016 09:21 

 

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de xuño de 2016. Máis 
información Boletín Oficial de Castilla y León do 31 de maio. www.060.es 

 

Convocadas 23 prazas de técnicos medios de xestión de emprego en Aragón 
 

Mercores, 01 Xuño 2016 09:23 

 

A convocatoria das prazas está no BOA do día 27 de maio. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de xuño. 
Máis información www.060.es 
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Persoal para SEAGA 
 

Xoves, 02 Xuño 2016 10:16 

 

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, Seaga, fai unha convocatoria para a selección de persoal temporal en diversas 

categorías profesionais: 

  

Enxeñeiro de Montes 

Enxeñeiro Técnico Forestal 

Capataz 

Xefe de Brigada 

Peón Especialista 

Peón 

Oficial administrativo 

Auxiliar administrativo 

Enxeñeiro técnico agrícola 

Emisorista 

Técnico informático 

Programador 

Enxeñeiro agrónomo 

Técnico de apoio 

Auxiliar laboratorio 

Maquinista condutor 

Arquitecto 

Arquitecto técnico 

Enxeñeiro de camiños, canles e portos 

Enxeñeiro técnico de obra pública 

Máis información en http://www.epseaga.com/ 

 

 

Convocadas 10 prazas de profesores da Escola de Música no Concello de Redondela 

(Pontevedra). 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:14 

 

As prazas convocadas polo sistema de concurso-oposición, son: 3 de profesores de piano, 1 de profesor de trompeta, 1 de profesor 

de violín, 1 de clarinete, 1 de percusión, 

1 de saxofón, 1 de linguaxe musical e 1 de piano e linguaxe muscical. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días desde a 

publicación o 3 de xuño, na páxina www.boe.es. 

Máis nformación www.boppo.depo.es do 3 de maio. 

 

Brigada contra incendios forestais en Cedeira 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:33 

 

O Concello de Cedeira fai unha convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais 

temporais ou nomeamentos interinos para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais 

Requisitos 

Peón: Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria ou graduado escolar ou certificado de escolaridade. 

Peón condutor: Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria ou graduado escolar ou certificado de 

escolaridade e estar en posesión do carné de conducir B en vigor. 

Xefe de brigada: Estar en posesión do título de Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, técnico superior en xestión e 

organización de recursos naturais e paisaxísticos, técnico en traballos forestais e conservación do medio natural ou formación 

profesional equivalente e estar en posesión do carné de conducir B en vigor. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de xuño de 2016. 

Máis información no BOP da Coruña do 3 de xuño de 2016 

 

Convocadas 2 prazas de policía local no Barco de Valdeorras (Ourense). 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:20 

 

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. Máis información DOGA do 27 de maio de 2016.  

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 6 

de xuño de 2016. 

www.boe.es 

 

Persoal contra incendios no Valadouro 
 

Luns, 06 Xuño 2016 10:18 

 

O Concello do Valadouro necesita contratar o seguinte persoal: 

Dous postos de Xefe de Brigada para o Servizo de Prevención e Defensa Contra incendios Forestais: 

Debera estar en posesión do título de Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, Técnico Superior en Xestión e 

Organización de Recursos Naturais e Paisaxísticos, Técnico en Traballos Forestais e Conservación do Medio Rural ou formación 

profesional equivalente. 

Permiso de conducir clase B. 

Dous postos de peón condutor para o servizo de prevención e defensa contra incendios forestais: 

Permiso de conducir clase B 

Seis postos de peón para o servizo de Prevención e Defensa Contra incendios Forestais 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 16 de xuño de 2016. 

Máis información no BOP de Lugo do 6 de xuño de 2016 
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Bolsa de emprego de auxiliar de axuda no fogar no Corgo 
 

Luns, 06 Xuño 2016 10:20 

 

O Concello do Corgo está a elaborar unha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar. 

Requisitos: 

Título de formación profesional de grado medio de atención sociosanitaria ou equivalente 

Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de Celga 3 

Estar en posesión do permiso de conducir B e dispor de vehículo para desprazarse. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 17 de xuño de 2016. 

Máis información no BOP de Lugo do 6 de xuño de 2016 

 

 

Prazas de persoal docente e investigador contratado na USC 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 07:02 

 

A Universidade de Santiago de Compostela convoca prazas de persoal docente e investigador contratado. 

Profesor axudante doutor: 

2 prazas na Facultade de Física 

1 praza na Facultade de Formación do Profesorado 

1 praza na Facultade de Química 

Profesor asociado: 

1 praza na Facultade de Filosofía 

Solicitudes: 

http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 25 de xuño de 2016. 

Máis información no DOG do 8 de xuño de 2016 

 

 

Lector/a de lingua, literatura e cultura galegas en Salamanca 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 07:59 

 

O Centro de Estudos Galegos de Salamanca convoa unha praza de lector ou lectora de lingua, literatura e cultura galegas. 

O prazo de presentación de solicitudes remata o 16 de xuño de 2016. 

Máis información: http://www.usal.es/node/100355 

 

 

Persoal para a Autoridade Portuaria da Coruña 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 08:19 

 

A Autoridade Portuaria da Coruña fai unha convocatoria para cubrir a seguinte praza: 

Encargado de Mantemento e/ou SAN 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de xuño de 2016 

Máis información no BOP da Coruña do 8 de xuño de 2016 e en http://www.puertocoruna.com/ 

 

 

Auxiliar de axuda no fogar para o Concello de Coles 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 09:22 

 

O Concello de Coles necesita contratar un/ha auxiliar de axuda no fogar. 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de xuño de 2016 

Máis información no BOP de Ourense do 8 de xuño de 2016 

 

 

Socorristas para o Concello de Amoeiro 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 09:34 

 

O Concello de Amoeiro, necesita contratar o seguinte persoal: 

3 socorristas para o Complexo Cívico-Deportivo de Costademonte 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de xuño de 2016 

Máis información no BOP de Ourense do 7 de xuño de 2016 

 

 

Peón de obras en Zas 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 07:40 

 

O Concello de Zas necesita contratar un/ha peón de obras. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de xuño de 2016 

Máis información no BOP da Coruña do 9 de xuño de 2016 
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Xuiz de Paz substituto na Pobra de Brollón 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 07:52 

 

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto do concello 
da Pobra de Brollón. 
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o 
desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se 
obtivera a rehabilitación, 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 23 de xuño de 2016.  
Máis información no BOP de Lugo do 9 de xuño de 2016. 

 

Xuiz de Paz substituto en Taboada 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 07:52 

 

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto do concello 
de Taboada. 
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o 
desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se 
obtivera a rehabilitación, 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 23 de xuño de 2016.  
Máis información no BOP de Lugo do 9 de xuño de 2016. 

 

Peóns para Amoeiro 
 

Venres, 10 Xuño 2016 07:14 

 

O Concello de Amoeiro necesita contratar 2 peóns para o servizo de abastecemento de auga 
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 16 de xuño de 2016 
Máis información no BOP de Ourense do 10 de xuño de 2016 

 

Persoal para o Concello de Celanova 
 

Venres, 10 Xuño 2016 07:16 

 

O Concello de Celanova necesita contratar catro traballadores para a realización da obra ou servizos “brigada de reforzo aos 
servizos de limpeza viaria`e parques e xardíns” 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de xuño de 2016 

Máis información no BOP de Ourense do 10 de xuño de 2016 

 

Convocadas 5 prazas de policía local no Concello de Tolosa (Gipuzkoa) 
 

Venres, 10 Xuño 2016 10:58 

 

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días contados a 
partir da publicación no BOE. 
Máis información www.boe.es do 8 de xuño. 

 

Convocadas 12 prazas do Corpo de Diplomados en Meteoroloxía do Estado. 
 

Venres, 10 Xuño 2016 10:59 

 

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambente, convoca estas prazas polo sistema de oposición. O prazo de 
presentación de solicitudes é de 20 días contados a partir da publicación o 9 de xuño na páxina www.boe.es 

 

Convocadas 26 prazas en Centros Asistenciais da Deputación de Segovia. 
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:02 

 

As prazas convocadas polo sistema de concurso-oposición son 21 de auxiliar de centros asistenciais e 5 de oficiais de cociña. 
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE o 10 de xuño. Máis 
información www.boe.es 

 

Convocada 1 praza temporal na oficina de información turística no Concello da Guarda. 

 

Venres, 10 Xuño 2016 11:03 

 

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 7 de xuño , na páxina www.boppo.depo.es 
Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/07/2016021707 

 

Convocada 1 praza de dinamizadora/o de inclusión dixital no Concello de Moaña 
(Pontevedra). 
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:03 

 

A praza está convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a 
publicación na páxinawww.boppo.depo.es o 7 de xuño. 
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Convocadas 2 bolsas de formación de turismo no Concello de Val Miñor (Pontevedra). 
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:04 

 

O prazo de presentación de solicitudes é de 7 días, contados a partir da publicación o 10 de xuño na páxina www.boppo.depo.es 
Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/06/10/2016023872 

 

Convocada 1 praza temporal de Doutor Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos ou 
Enxeñeiro Industrial  
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:04 

 

A Universidade da Coruña, convoca esta praza (4 meses), como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de 
presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 9 de setembro na páxina www.udc.es 

 

Convocada 1 praza temporal con titulación de bacharelato ou similar para a UDC 
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:05 

 

A Universidade da Coruña, convoca esta praza (5,5 meses), como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de 
presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 10 de setembro na páxina www.udc.es 

 

Convocada 1 praza temporal de Licenciado ou Graduado en Química na UDC 
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:05 

 

A Universidade da Coruña, convoca esta praza (5 meses e 16 días), como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de 
presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 9 de setembro na páxina www.udc.es 

 

Persoal docente e investigador para a Universidade de Vigo 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:32 

 

A Universidade de Vigo convoca un concurso público para contratar persoal docente e investigador contratado. 
Prazas: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160613/AnuncioU500-060616-0003_gl.pdf 
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de xuño de 2016 
Máis información no DOG do 13 de xuño de 2016 e en http://persoal.uvigo.es/ 

Persoal para a Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:36 

 

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa necesita contratar un/ha técnico de dominio público  
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de xuño de 2016 
Máis información no DOG do 13 de xuño de 2016 e en www.portovilagarcia.es 

 

Convocada 1 praza temporal auxiliar administrativa no Concello de Baiona (Pontevedra). 
 

Luns, 13 Xuño 2016 08:55 

 

As solicitudes para esta praza, teñen un prazo de cinco días naturais, contados a partir da publicación na 
páxina www.boppo.depo.es do 13 de xuño. 

 

Convocadas 35 prazas de técnicos especialistas e enxeñeiros técnicos e superiores 
agronomos en Castela e León 
 

Luns, 13 Xuño 2016 08:56 

 

As prazas convocadas polo goberno autonómico de Castela e León, son 18 de enxeñeiros técnicos agrícolas , 7 de enxeñeiros 
superiores e 10 de diplomados especialistas, polo sistema de oposición. 
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 4 de xullo. Máis información Boletín Oficial de la Junta de Castela e León do 13 de 
xuño. 

 

Auxiliar administrativo/a en Gomesende 
 

Luns, 13 Xuño 2016 10:59 

 

O Concello de Gomesende necesita contratar un/ha auxiliar administrativo/a. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de xuño de 2016 
Máis información no BOP de Ourense do 11 de xuño de 2016 

 

Persoal para as piscinas do Concello de Zas 
 

Luns, 13 Xuño 2016 11:03 

 

O Concello de Zas necesits contratar persoal para dúas prazas de socorristas e catro prazas de operario de mantemento, limpeza e 
vixilancia das piscinas municipais de Baio e Zas. 
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O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de xuño de 2016 
Máis información no BOP da Coruña do 13 de xuño de 2016 

 

 

 

                                                       EMPREGO PRIVADO 

 

 

Ofertas Servizo Público de Emprego 03/06/2016 
 

Venres, 03 Xuño 2016 08:06 

 

Nº de oferta:  12/2016/3915 

Data:  03/06/2016 

Posto ofertado:  médicos/as, medicina xeral 

Localidade:  Carballo (A Coruña) 

Requisitos:  necesítanse médicos/as. 

Nº de oferta:  12/2016/4361 

Data:  03/06/2016 

Posto ofertado:  fisioterapeutas, en xeral 

Localidade:  Outes (A Coruña) 

Requisitos:  necesítase fisioterapeuta para a zona da serra de Outes. 

Nº de oferta:  12/2016/4365 

Data:  03/06/2016 

Posto ofertado:  instaladores electricistas, en xeral 

Localidade:  Cambre (A Coruña) 

Requisitos:  encargado/a electricista para obras de baixa tensión en locales comerciais con experiencia mínima de 3 
anos. Imprescindible disponibilidade para traballar no estranxeiro. Nivel-medio alto de inglés. 

Nº de oferta:  12/2016/4366 

Data:  03/06/2016 

Posto ofertado:  perruqueiro/a de señoras 

Localidade:  Sanxenxo (Pontevedra) 

Requisitos:  necesítase perrequeiro/a de señoras. 

Nº de oferta:  12/2016/4404 

Data:  03/06/2016 

Posto ofertado:  delineantes, en xeral 

Localidade:  Monforte de Lemos (Lugo) 

Requisitos:  delineantes con coñecementos de gis. 

Nº de oferta:  12/2016/4630 

Data:  03/06/2016 

 
 

 

 

Posto ofertado:  formadores de formación ocupacional non regulada 

Localidade:  Lugo 

Requisitos:  necesítase docente para impartir formación da área profesional de carrocería de vehículos. Imprescindible 
acreditación docente e experiencia de 12 meses nunha ocupación relacionada. 

Máis información no tfono 012 e na páxina web: 

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

 

Camareiro/a Restaurante en Santiago 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:47 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1904/camareiroa-restaurante 
 

 

Axudante de cociña en Vigo 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:49 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1902/axudante-de-cocina 
 

 

Camareira de pisos en Vigo 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:51 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1901/camareira-de-pisos 

 

 

Camareiro/a. Con discapacidade e outros cinco postos máis 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:53 

 

Máis información: 

http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1900/camareiroa-con-discapacidade 

http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1899/persoal-de-limpeza-con-discapacidade 

http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1898/laminador-con-discapacidade 

http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1897/oficinista-administracion-con-discapacidade 

http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1896/carretilleiro-con-discapacidade 

http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1895/limpeza-e-cocina-con-discapacidade 
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Desarrollador/Programador (2 postos) en Milladoiro (Ames) 
 

Luns, 06 Xuño 2016 07:55 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1894/desarrolladorprogramador-2-postos 

 

Vendedor Decoración/Bricolaxe en Santiago 
 

Martes, 07 Xuño 2016 10:38 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1912/vendedor-decoracionbricolaxe 

 

Vendedor Sector Xardín en Santiago 
 

Martes, 07 Xuño 2016 10:39 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1911/vendedor-sector-xardin 

 

Vendedor Sector Madeira en Santiago 
 

Martes, 07 Xuño 2016 10:40 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1910/vendedor-sector-madeira 

 

Instalador/a telecomunicacións en Santiago 
 

Martes, 07 Xuño 2016 10:41 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1908/instaladora-telecomunicacions 

 

Instalador/a en obra en Santiago 
 

Martes, 07 Xuño 2016 10:41 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1907/instaladora-en-obra 

 

 

Comercial en Santiago 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 10:45 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1913/comercial 

 

Mecánico Tuneladora (3 postos).Con discapacidade en México 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 10:45 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1914/mecanico-tuneladora-3-postoscon-discapacidade 

 

Pilotos Tuneladora TBM (3 postos). Con discapacidade en México 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 10:46 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1915/pilotos-tuneladora-tbm-3-postos-con-discapacidade 

 

Delineante - Con discapacidade en Porriño 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 10:47 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1916/delineante-con-discapacidade 

 

Programador Electricista PLC (3 postos) Con discapacidade en México 
 

Mercores, 08 Xuño 2016 10:48 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1917/programador-electricista-plc-3-postos-con-discapacidade 
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Ofertas Servizo Público de Emprego 10/06/2016 
 

Xoves, 09 Xuño 2016 11:11 

 

Nº de oferta:  12/2016/3205 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  cociñeiros/as, en xeral 

Localidade:  Grove, O (Pontevedra) 

Requisitos:  requirese cociñeira/o con experiencia para levar unha cociña. Horario de 8 hrs. e xornada partida, pola maña a partir 
das 11 hrs. e pola tarde a partir das 20:30 hrs. Soldo segundo convenio. 

Nº de oferta:  12/2016/4392 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  perruqueiro/a unisex 

Localidade:  Avión (Ourense) 

Requisitos:  necesitase perruqueiro/a. 

Nº de oferta:  12/2016/4571 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  peóns da industria metalúrxica e fabricación de produtos metálicos. 

Localidade:  Ordes (A Coruña) 

Requisitos:  precísase peón para montaxes de estruturas metálicas con experiencia mínima un ano. 

Nº de oferta:  12/2016/4623 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  camareiros/as, en xeral 

Localidade:  Ordes (A Coruña) 

Requisitos:  necesítase axudante de camareiro/a con seis meses de experiencia. 

Nº de oferta:  12/2016/4653 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  formadores de formación ocupacional non regulada 

Localidade:  Lugo 

Requisitos:   necesítase docente para impartir formación da área de electromecánica de vehículos. Imprescindible docente e 1 ano 
de experiencia en electromecánica de vehículos. 

Nº de oferta:  12/2016/4676 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  camareiros/as, en xeral 

Localidade:  Vilagarcía de Arousa  (Pontevedra) 

Requisitos:  axudante de camareiro/a para restaurante con experiencia de 24 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de oferta:  12/2016/4679 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  cociñeiros/a , en xeral 

Localidade:  Ordes (A Coruña) 

Requisitos:  necesítase axudante de cociñeiro/a.  Experiencia mínima seis meses. 

Nº de oferta:  12/2016/4681 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  cociñeiros/as, en xeral 

Localidade:  Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

Requisitos:  axudante de cociñeiro/a con 24 meses de experiencia. 

Nº de oferta:  12/2016/4693 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  operadores torneiros/as-fresadores (fabricación) 

Localidade:  Sanxenxo (Pontevedra) 

Requisitos:  necesítase operadores-torneiros/as-fresadores con experiencia. 

Nº de oferta:  12/2016/4696 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  operadores de centro mecanizado 

Localidade:  Sanxenxo (Pontevedra) 

Requisitos:  necesítanse operadores de centros de mecanizado. Ciclo de mecanizado para contrato en prácticas. 

Nº de oferta:  12/2016/4773 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  directores comerciais, en xeral 

Localidade:  Coruña, A 

Requisitos:  oferta de director/a comercial con dispoñibilidade para viaxar. Contrato mínimo dun ano a xornada completa. 
Imprescindible experiencia en procesos de importación/exportación e coñecemento de sistemas de xestión e de plantas de xeración 
eléctrica con motores diésel Wartsila. Necesario inglés e alemán. 

Nº de oferta:  12/2016/4804 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  camareiros/as, en xeral 

Localidade:  Camariñas (A Coruña) 

Requisitos:  camareiros/as en xeral. Doce meses de experiencia. Dispoñibilidade para traballo nocturno. 

Nº de oferta:  12/2016/4805 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  camareiros/as, en xeral 

Localidade:  Ortigueira (A Coruña) 

Requisitos:  precísase camareiro/a para restaurante-asador-cafetería. Preferentemente con experiencia no sector. Ofrécese 
contrato indefinido a xornada completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de xuño de 2016 - Revista 1076 36 



Nº de oferta:  12/2016/4810 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  empregados/as de fogar (internos) 

Localidade:  Cambre (A Coruña) 

Requisitos:  solicitase empregado/a do fogar interna para traballar en Sigrás-Cambre (A Coruña). 

Nº de oferta:  12/2016/4820 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  carpinteiros/as, en xeral 

Localidade:  Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

Requisitos:   carpinteiro/a de madeira. Curso básico prevención riscos laborais. Específico para carpintería de madeira. 

Nº de oferta:  12/2016/4867 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  cociñeiros/as, en xeral 

Localidade:  Cariño (A Coruña) 

Requisitos:  precísase axudante de cociña con experiencia mínima de 12 meses. Ofrécese contrato temporal a xornada completa. 

Nº de oferta:  12/2016/4999 

Data:  10/06/2016 

Posto ofertado:  cociñeiros/as, en xeral 

Localidade:  Ortigueira (A Coruña) 

Requisitos: precísase cociñeiro/a para a elaboración de carnes á brasa. Ofrécese contrato temporal a xornada completa. 

Máis información no tfono 012 e na páxina web: 

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

 

 

Carpinteiro/a madeira en Culleredo 
 

Venres, 10 Xuño 2016 10:59 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1928/carpinteiroa-madeira 

 

 

Consultor/a HL7. Sector sanitario 
 

Venres, 10 Xuño 2016 10:59 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1927/consultora-hl7-sector-sanitario 

 

 

Programadores Java en Santiago e Ourense 
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:00 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1926/programadores-java- 

 

Coordinador de proxectos en Santiago e Ourense 
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:01 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1925/coordinador-de-proxectos 

 

Instructor en Galicia 
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:01 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1924/instructor 

 

Cociñeiro/a na Coruña 
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:02 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1923/cocineiroa 

 

Cristaleiro/a en Santiago 
 

Venres, 10 Xuño 2016 11:03 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1922/cristaleiroa 

 

Urxe Chofer con ADR en Ribeira 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:02 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1929/urxe-chofer-con-adr 
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Operador/a máquina CNC madeira en Culleredo 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:03 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1930/operadora-maquina-cnc-madeira 

 

Mozos/as titulados universitarios. Bricomart en Santiago 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:04 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1931/mozosas-titulados-universitarios-bricomart 

 

Operario/a conxelados 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:05 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1932/operarioa-conxelados 

 

Coordinador/a – xerente en Pontevedra 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:05 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1933/coordinadora-xerente 

 

Auxiliar de banca en Santiago 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:06 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1934/auxiliar-de-banca 

 

Panadeiro/a en Santiago 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:07 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1935/panadeiroa 

 

Técnico/a económico/a financeiro/a en Santiago 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:07 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1936/tecnicoa-economicoa-financeiroa 

 

Repartidores/as de propaganda en Vigo 
 

Luns, 13 Xuño 2016 07:08 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1937/repartidoresas-de-propaganda 

 

Serigrafista en Santiago 
 

Martes, 14 Xuño 2016 07:19 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1938/serigrafista 

 

Xestor de negocio en Milladoiro 
 

Martes, 14 Xuño 2016 07:20 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1939/xestor-de-negocio 

 

Operaria de industria en Sada 
 

Martes, 14 Xuño 2016 07:21 

 

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1940/operaria-de-industria 
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                                                                                                   OMIX 

 

Ponte Verán 2016 
 

Mercores, 01 Xuño 2016 09:30 

 

Ponte Verán 2016: Actividades organizadas por Xuventude do Concello de Pontevedra 
para a mocidade 

Campamentos e actividades de tempo libre  
2 CAMPAMENTOS DE TEMPO LIBRE "O COTO"  
1ª quenda: 14-21 xullo (10-12 anos) 
2ª quenda: 22-29 xullo (13-15 anos)  
AULA DE NATUREZA E INTERPRETACIÓN (8-12 anos) 3 quendas: (1-15 xullo) (18 
xullo-1 agosto) (2-16 agosto) 
Obradoiro "BRINCANDO CO PATRIMONIO LÚDICO" (8-12 anos) 4 -8 xullo 
Obradoiro “FOTOGRAFÍA: ENFOCA E DISPARA POLA IGUALDADE” (8-12 anos) 12-15 
xullo 
Obradoiro “UN VERÁN PARA FEDELLAR: ROMPE, CREA, INVENTA... PERO FAINO 
TI” (8-12 anos) 18-22 xullo 
Obradoiro "NATURALIZARTE" (8-12 anos) 26-29 xullo 

Actividades culturais, deportivas e no medio natural 
VIII TORNEO DE FÚTBOL 7 MASCULINO E FEMININO "PONTEVERÁN-CAFyD" (14-30 
anos) (9 xullo)  
ESTADÍA NO MEDIO NATURAL: SERRA DO XURÉS (18-35) (29-31 xullo)  
RUTAS EN KAIAK DE MAR (16-35 anos) (30 xullo e 21 agosto) 
CONSTRUCIÓN DE INSTRUMENTOS VEXETAIS (todas as idades) ( sábado 6 agosto) 
CELEBRACIÓN DA NOITE EUROPEA DOS MORCEGOS (todas as idades) (27 agosto) 
ORIENTACIÓN NOCTURNA NA ILLA DAS ESCULTURAS E ILLA DO COVO (a partir 8 
anos) (27 agosto) 

Actividades formativas 
 

 

 

 

CURSOS DE INICIACIÓN AO PIRAGÜISMO EN PONTE SAMPAIO (9-15 anos) (4-15 xullo) (18-29 xullo) (1-12 agosto) (15-26 
agosto) 
INFORMÁTICA: PRESENTACIÓNS DE DOCUMENTOS, FOTOS E VÍDEOS (14-35 anos) (5-28 xullo) 
FOTORROTEIROS (12-35) (9,10,16 e 17 xullo) 
CURSO DE MEDIADOR/A EN PREVENCIÓN DE CONDUTAS ADICTIVAS (16-30 anos) (4-8 xullo) 
CURSO DE INICIACIÓN Á ESCALADA (14-35 anos) (20,21 e 23 xullo) 

Máis información na OMIX de Pontevedra: 
Casa Azul, r/Sor Lucia 2-3º 
36002 Pontevedra 
Teléfono 986 84 03 67 
http://xuventude.pontevedra.eu 

 

Búscanse Antenas de Información Xuvenil 
 

Xoves, 02 Xuño 2016 12:09 

 

 

En outubro de 1990 o Centro Municipal de Información Xuvenil poñía en marcha a 
1ª edición do programa "Puntos Informativos en Centros Públicos de Ensinanzas 
Medias da Coruña", unha iniciativa que pretendía seleccionar alumnado co fin de 
crear unha rede de  información de interese para a mocidade en centros 
educativos da cidade. 25 anos despois da finalización daquela primeira edición e 
coincidindo co remate da correspondente ao actual curso 2015-2016, queren 
celebrar con todas as persoas vinculadas co Programa de Antenas de Información 
Xuvenil o seu 25º Aniversario... 

 

 

... Así que, se participaches en algunha edición como Antena de Información Xuvenil queren convidarte ao acto de celebración do 
25º Aniversario do Programa que terá lugar o próximo 16 de xuño ás 19 horas no Palacio Municipal de María Pita. 

Ah!.. e non esquezas confirmar a túa asistencia! 

CANDO: 
16/06/2016 

INSCRICIÓNS: 
confirmar asistencia chamando ao 981 184 294 ou por correo-e a cmix@coruna.es antes do 14 de xuño 

HORARIO: 
ás 19:00 h., no Palacio Municipal de María Pita 

CONTACTO: 
Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX) 
Fórum Metropolitano 
R/ Río Monelos, 1 (15006 - A Coruña) 
Tel.: 981 184 294 
correo-e: cmix@coruna.es  
Facebook e Twitter 

ORGANIZADA POR: 
Concellaría de Participación e Innovación Democrática e CMIX 
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NOVAS DAS CASAS DE XUVENTUDE E OMIX 
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