
    

 

 

 

 



    

 

Índice 

 

1. PARA VIAXAR. ............................................................................................................................. 4 

− 1.1 DOCUMENTACIÓN ......................................................................................................... 4 

− 1.2 CARNÉS ............................................................................................................................. 5 

2. TRANSPORTES ............................................................................................................................ 10 

− 2.1 TREN ................................................................................................................................ 10 

− 2.2 PASE INTERRAIL ........................................................................................................... 11 

− 2.3 AVIÓN. COMPAÑÍAS DE VOOS DE BAIXO CUSTO ................................................ 13 

− 2.4 SEGUROS DE VIAXES .................................................................................................. 14 

3. PARA DURMIR. ALOXAMENTOS............................................................................................ 14 

− 3.1 ALBERGUES ................................................................................................................... 14 

− 3.2 RESIDENCIAS DE TEMPO LIBRE ............................................................................... 18 

− 3.3 ALOXAMENTOS BARATOS......................................................................................... 18 

4. SAÚDE .......................................................................................................................................... 19 

− 4.1 TARXETA SANITARIA ................................................................................................. 19 

− 4.2 VACINAS ......................................................................................................................... 19 

− 4.3 ASESORAMENTO ESPECÍFICO PARA A MOCIDADE ............................................. 22 

− 4.4 DECÁLOGO DO VIAXEIRO SAUDABLE ................................................................... 23 

5. TURISMO NA NATUREZA. ....................................................................................................... 24 

− 5.1 OS PARQUES NATURAIS ............................................................................................. 24 

− 5.2 OS ESPAZOS NATURAIS EN RÉXIME DE PROTECCIÓN XERAL......................... 25 

− 5.3 ACAMPAR EN GALICIA ............................................................................................... 25 

− 5.4 ACAMPADAS PARA MOZOS ....................................................................................... 26 

− 5.5 CAMPOS DE TRABALLO.............................................................................................. 27 

6. TRABALLANDO .......................................................................................................................... 28 

− 6.1 HOSTALERÍA.................................................................................................................. 28 

− 6.2 GRANDES ÁREAS COMERCIAIS ................................................................................ 29 

− 6.3 PARQUES TEMÁTICOS................................................................................................. 30 

− 6.4 EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL ................................................................... 31 

7. PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA ESTUDANTES ................................. 33 



    

 2 

− 7.1 FUNDACIÓN EMPRESA E UNIVERSIDADE GALEGA ............................................ 33 

− 7.2 PROGRAMA TEMPUS ................................................................................................... 34 

8. PRÁCTICAS NO ESTRANXEIRO .............................................................................................. 34 

− 8.1 GALEUROPA (PROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL) .. 34 

− 8.2 PRÁCTICAS EN ORGANISMOS INTERNACIONAIS ................................................ 36 

− 8.2. A REDE EURES .............................................................................................................. 37 

− 8.4 AU-PAIR/TRABALLO HOSTALERÍA/AGRÍCOLA/CURSOS DE IDIOMAS ........... 39 

− 8.6 PORTAIS QUE OFERTAN TRABALLOS DE VERÁN NO ESTRANXEIRO ............ 40 

9. CURSOS DE VERÁN EN GALICIA ........................................................................................... 41 

− 9.1 CURSOS DE VERÁN 2015 NAS UNIVERSIDADES GALEGAS ............................... 41 

− 9.2 CURSOS DE IDIOMAS ................................................................................................... 46 

− 9.3 CURSOS DE VERÁN NA UNED ................................................................................... 46 

− 9.4 UNIVERSIDADES EN ESPAÑA QUE OFRECEN CURSOS DE VERÁN .................. 47 

10. OUTROS ACTIVIDADES EN GALICIA .................................................................................. 48 

− 10.1 FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA DE ORTIGUEIRA ................ 48 

− 10.2 RAZSURF ....................................................................................................................... 48 

− 10.3 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR TURGALICIA .............................................. 49 

11. DE FESTA ................................................................................................................................... 49 

− 11.1 FESTAS DE INTERESE TURÍSTICO .......................................................................... 49 

12. OUTRAS COUSAS PARA VER E FACER ............................................................................... 51 

− 12.1 EN GALICIA .................................................................................................................. 51 

− 12.2 EN ESPAÑA ................................................................................................................... 53 

13. O CAMIÑO DE SANTIAGO ...................................................................................................... 54 

− 13.1 OS CAMIÑOS ................................................................................................................ 54 

− 13.2 A COMPOSTELA .......................................................................................................... 55 

− 13.3 A CREDENCIAL ........................................................................................................... 55 

− 13.4 O BOTAFUMEIRO ........................................................................................................ 55 

− 13.5 ALBERGUES DO CAMIÑO ......................................................................................... 56 

14. OUTRAS GUÍAS E PÁXINAS DE INTERESE ........................................................................ 56 

15. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLOS CONCELLOS ....................................................... 59 

− 15.1 OMIX DE VILAGARCÍA DE AROUSA ...................................................................... 59 



    

 3 

− 15.2 OMIX CONCELLO DE COTOBADE........................................................................... 60 

− 15.3 PONTEVEDRA .............................................................................................................. 60 

− 15.4 ESTADÍA NO MEDIO AMBIENTE ............................................................................. 67 

− 15.5 ESPAZO XOVE DE PONTEDEUME ........................................................................... 69 

− 15.6 OMIX DE ARES ............................................................................................................ 69 

− 15.7 OMIX CONCELLO DE FENE ...................................................................................... 70 

− 16.8 OMIX CONCELLO DE MARÍN ................................................................................... 70 

16. DIRECTORIO ............................................................................................................................. 72 

− 16.1 CLUBS DE MONTAÑISMO EN GALICIA ................................................................. 72 

− 16.2 ESCOLAS DE TEMPO LIBRE ..................................................................................... 73 

− 16.3 ALBERGUES ................................................................................................................. 79 

− 16.4 OFICINAS DE TURISMO ............................................................................................. 79 

− 16.5 CENTROS ASOCIADOS UNED EN ESPAÑA............................................................ 80 

− 16.6 INSTITUTO DA XUVENTUDE DE GALICIA............................................................ 80 

 

 



    

 4 

Guía de verán 2015 

 

 

Presentación 

Esta guía pretende axudarche a planificar o verán. Nela podes atopar información sobre a 

documentación que necesitas para viaxar e sobre os medios de transporte, o aloxamento, 

os lugares que podes visitar, e tamén sobre os carnés cos que terás descontos. 

Tamén che ofrecemos cursos de verán que podes facer en Galicia, sitios que podes visitar 

e festas declaradas de interese ás que podes ir. 

Desexamos que esta guía sexa da túa utilidade. 

1. PARA VIAXAR 

1.1 DOCUMENTACIÓN 

Se queres viaxar, convén que teñas en conta a documentación que tes que levar: 

 DNI 

O documento nacional de identidade en España é obrigatorio desde os 14 anos. 

Con el podes visitar todos os países da Unión Europea, Andorra, as Antillas 

Holandesas, Austria, Liechtenstein, Malta, Mónaco, Suíza e Turquía. 

− Documentación necesaria: 

 Dúas fotografías tamaño carné especiais para o DNI 

 Certificado en extracto da partida de nacemento expedida no Rexistro 

Civil 

 Impreso de solicitude (comisarías de Policía) 

− Prezo: 10,60 € 

− DNI electrónico 



    

 5 

Pasaporte 

Precísase para entrar nos países que non pertencen á Unión Europea. Ten unha 

vixencia de 5 anos para os menores de 30 anos e de 10 para os maiores. 

Expídese un pasaporte colectivo con motivo de excursións, peregrinacións e actos 

de análoga natureza, sempre que exista reciprocidade co país de destino. A validez 

é para unha soa viaxe, cuxa duración non poderá exceder de tres meses. Poden 

utilizalo os menores de 21 anos para viaxaren a: Andorra, Bélxica, Dinamarca, 

Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, 

Portugal, Reino Unido (incluído Xibraltar), Suecia e Suíza. 

− Documentación requirida: 

 DNI en regra 

 2 fotografías tamaño carné 

− Prezo: 26,02 € (ordinario) 

O lugar de expedición do DNI e do pasaporte é nas xefaturas superiores de Policía. 

Máis información:  

− www.mir.es 

− Teléfono de información: 902 247 364 

− Cita previa: www.citapreviadnie.es 

Visado 

Para pode visitar algúns países esixen, ademais do pasaporte, o visado. O visado é 

un documento que se cuña no pasaporte e especifica a duración e as condicións da 

estancia permitida no país. Solicítase nas embaixadas ou nos consulados do país de 

que se trate. Débese presentar o DNI e o pasaporte en regra. Convén ter en conta 

que tarda entre 7 e 15 días. O prezo varía segundo o país de destino. 

Máis información:  

− www.maec.es 

Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid: 91 379 97 00 

1.2 CARNÉS 

A seguir, atoparás a información sobre os carnés cos que podes obter as prestacións 

económicas máis vantaxosas á hora de faceres a túa viaxe. 

Carné Xove 

É válido practicamente en toda Europa e permite obter descontos e vantaxes en 

transportes, aloxamentos, academias, cines, compras, actividades da Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado etc. Ademais, inclúe un seguro básico. 

http://www.mir.es/
http://www.maec.es/
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− Finalidade e vantaxes do Carné Xove: 

O seu obxectivo é facilitarlles aos mozos e mozas de 12 a 30 anos o acceso a 

diferentes bens e servizos a través de descontos ou vantaxes, tanto no 

territorio nacional coma nos 40 países europeos nos que está implantado. 

Estes bens e servizos abranguen todos os ámbitos: cultural, aloxamento, 

transportes, comercial, ensino etc. 

− Requisitos: 

 Ter entre 12 e 30 anos. 

 Presentar o DNI ou o pasaporte. 

− Prezo: 6 euros. Para as persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33 

% é gratuíto. 

− Validez e cobertura: 

Este carné ten unha vixencia de dous anos, contados a partir da data da súa 

expedición. 

Pódese expedir como modelo clásico ou como modelo combinado o Carné Xove 

xunto coa tarxeta bancaria. 

Expídense nos seguintes lugares: Centro Coordinador de Información Xuvenil, 

Espazos Xove da Rede Galega de Centros de Xuventude, oficinas municipais de 

información xuvenil, servizos de Xuventude e oficinas locais de Xuventude. 

− Seguro: 

O Carné Xove ten un seguro gratuíto de asistencia en viaxes, válido para todo 

todo o mundo e en estancias de ata 90 días. 

Número desde España: 900 100 728 

Número desde o estranxeiro: 34 91 594 96 74 

http: www.eyca.org 

http: www.xuventude.net 

Carné de estudante internacional (isic) 

Inclúe os estudantes de ensinanzas regradas desde a secundaria en adiante. Serve 

fundamentalmente para realizar descontos en billetes de avión, transbordadores, 

autobuses, aloxamentos, museos e teatros. Servizo telefónico gratuíto para 

emerxencias de 24 horas. Servizo Isiconnect para chamadas a máis baixo custo, 

mensaxes de texto, caixa de correo de voz, correo electrónico e telefax. 

− Requisitos: 

 Presentar o DNI ou o pasaporte. 

http://www.eyca.org/
http://www.xuventude.net/
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 Fotografía tamaño carné. 

 Acreditar a condición de estudante na actualidade de ensinanzas 

regradas a tempo completo. Os estudantes de escolas de idiomas, 

conservatorios ou similares teñen que acreditar un mínimo de 15 horas 

lectivas semanais (copia da matrícula, carné de estudante con data). 

− Prezo: 9 €. 

− Vixencia: un ano académico (desde o mes de setembro ao 31 de decembro do 

ano seguinte). 

Máis información: 

− http: www.isic.org 

Carné de mestre (teacher-itic) 

Ten unhas prestacións moi similares ao ISIC (descontos en viaxes, aloxamentos, 

museos etc.), pero está deseñado exclusivamente para os docentes. 

− Requisitos: 

 Acreditar a condición de mestre (certificado do centro onde se imparten 

as clases ou do nomeamento recente). 

 Presentar o DNI ou o pasaporte. 

 Fotografía tamaño carné. 

− Prezo: 9 €. 

− Vixencia: un ano académico (desde o mes de setembro ao 31 de decembro do 

ano seguinte). 

Carné go-25 

É un carné internacional de viaxes para mozos menores de 26 anos. Permite 

descontos en transportes, museos, centros culturais e tendas. 

− Requisitos: 

 Acreditar a idade. 

 Unha foto tamaño pasaporte. 

− Prezo: 9 €. 

Máis información:  

− www.istc.org 

http://www.istc.org/
http://www.istc.org/
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Carné de alberguista 

Dá dereito ao uso de 178 albergues xuvenís en España (REAJ) e a máis de 5000 

pertencentes a outros países membros da Federación Internacional de Albergues 

Xuvenís (IYHF). 

Pódeno obter todas as persoas segundo as seguintes modalidades: 

Modalidade Requisitos Prezo 

Xuvenil 14-30 anos 6 euros 

Adulto Máis de 30 anos 13 euros 

Grupo 

Mínimo de 10 persoas, legalmente constituídas 

(asociacións, organizacións, colexios...) 

Menores de trinta anos, agás o responsable 

16 euros 

-Asociacións xuvenís 

Gratuíto 

Familiar Familias con fillos menores de 14 anos 25 euros 

− Requisitos 

 Acreditar a personalidade (DNI ou pasaporte). 

 Aboar o importe segundo a modalidade. 

 Ao adquirir o carné, entrégase gratuitamente unha guía de albergues de 

España. 

− Vixencia: un ano desde a data de expedición. 

Máis información: 

− www.reaj.com (Rede Española de Albergues Xuvenís) 

− www.iyhf.org (Rede Internacional e Reserva dos Albergues Xuvenís) 

− Centro Coordinador de Información Xuvenil 

Praza do Matadoiro, s/n  

15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 

Teléfono: 881 997 606 

Nota: Todas as persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % terán 

dereito á expedición gratuíta destes carnés. 

http://www.reaj.com/
http://www.iyhf.org/
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Carné federado de montañismo 

Se pensas facer percorridos pola montaña e queres utilizar os refuxios para 

aloxarte, ten en conta que se estás federado nun club resultará máis económico. 

Ademais, inclúe unha póliza de seguros que cobre os accidentes de montaña e 

podes facer os cursos que organizan. 

Máis información: 

 Federación Galega de Montañismo 

R/ Fotógrafo Luis Kasado, n.º 17, Of. 10 

36209 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono: 986 208 758 

Horario: 19-21 horas 

http: www.fgmontanismo.es 

 Club Fontiñas 

R/ Varsovia 4 C- 4.ºC-Área Central, Santiago (A Coruña) 

Teléfono: 981 577 928 

Horario: 11-14 horas 

http: www.clubdeportivofontinas.com 

Carné internacional de campista  

Este carné é necesario para aloxarse en moitos cámpings. 

Máis información: 

− http: www.campingcardinternational.com 

Nos seguintes enderezos poder atopar información sobre cámpings en Galicia: 

− http://www.vayacamping.net/espana/campings-con-area-autocaravanas-

en-galicia 

− http://www.campingsalon.com/destinos-camping/con-area-de-

autocaravanas-sv48/galicia-id3336902 

− http://www.campingsonline.com/Espana/Galicia/ 

http://www.fgmontanismo.es/
http://www.clubdeportivofontinas.com/
http://www.campingcardinternational.com/
http://www.vayacamping.net/espana/campings-con-area-autocaravanas-en-galicia
http://www.vayacamping.net/espana/campings-con-area-autocaravanas-en-galicia
http://www.campingsalon.com/destinos-camping/con-area-de-autocaravanas-sv48/galicia-id3336902
http://www.campingsalon.com/destinos-camping/con-area-de-autocaravanas-sv48/galicia-id3336902
http://www.campingsonline.com/Espana/Galicia/


    

 10 

2. TRANSPORTES 

2.1 TREN: 

Tarifa web alta velocidade – Longo percorrido 

Permite obter ata un 60 % de desconto, en todas as clases de prazas sentadas e 

deitadas, sempre que a compra se realice cunha antelación mínima de 15 días 

respecto á data da viaxe. Para determinados días e trens, o prazo mínimo de 

antelación na compra de 15 días non será necesario.  

− Prazas limitadas. 

− Cambios: non se admiten. 

− Reembolsos: levan consigo gastos do 50 % do prezo do billete. 

Tarifa estrela alta velocidade – Longo percorrido 

Permite obter ata un 40 % de desconto, en todas as prazas sentadas e deitadas, se a 

compra se realiza cunha antelación mínima de 7 días respecto da data da viaxe. 

Para determinados días e trens, o prazo mínimo de antelación na compra de 7 días 

non será necesario. 

− Cambios:  

 Para o mesmo día, 15 % de gastos. 

 Distinto día, 20 % de gastos. 

 Cando se solicite o cambio dentro dos 7 días antes da viaxe, ademais dos 

gastos de cambio establecidos percibirase a diferenza coa nova tarifa 

solicitada. 

− Reembolsos: levan uns gastos do 30 % do prezo do billete. 

Carné Xove alta velocidade – Longo percorrido 

Oferta dirixida a menores de 26 años —na data da viaxe— que sexan titulares dun 

Carné Xove emitido por calquera das comunidades autónomas do Estado español e 

para titulares do Carné Xove emitido no estranxeiro. 

Ao presentar este carné, realizarase o desconto nos percorridos sinxelos en 

calquera día, tren e clase. 

− Trens AVE: 25 %. 

− Resto de trens de AV-LD: 20 %. 

Sobre esta redución non se acumulará ningunha outra. A súa aplicación é en 

percorridos de ámbito nacional. 
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 Nos trens internacionais de Elipsos Trenhotel (Madrid-Chamartín-París, 

Barcelona-París, Bacelona-Milán/Zurich): non será necesaria a presentación do 

Carné Xove para obter a redución do 20 %, basta acreditar a idade cun documento 

de identidade.  

 Medio percorrido: desconto do 20 % en todos os trens, días e percorridos. Mozo 

menor de 26 anos (sen cumprir), titular do Carné Xove emitido polas comunidades 

autónomas, así coma dos emitidos no estranxeiro. 

Non acumulable para os outros descontos. 

 Avant: 25 % titulares Carné Xove. 

As tarifas non son acumulables a outras ofertas. 

2.2 PASE INTERRAIL 

Interrail: é un pase que permite viaxar en tren por máis de 30 países europeos en 

primeira ou segunda clase durante varios días. 

Hai dous tipos de pases: 

 

 

Pase global (Global Pass):  

Para viaxar por todo o mapa Interrail sen excepción por 30 países de Europa. Existen 

5 modalidades distintas. 

 Pódese sacar para 22 días continuos. 

 Para 1 mes e terá que ser de uso continuado. 

 5 días para empregar en 10 días. 

 10 días e pódese utilizar en 22 días. 

 15 días continuos. 

Pase para un único país (One Country Pass).  

Pódese empregar nun único país distinto ao da túa residencia, durante 3, 4, 6 ou 8 

días, no prazo dun mes. 

Idades: para acceder ao pase Interrail para mozos debes ter entre 12 e 25 anos o primeiro 

día da viaxe. 

Os prezos en segunda clase son: 

Global Passe 2.ª 

clase 

Validez Mozos <26 Adultos > 26 
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 22 días 360 € 484€ 

 1 mes 461 € 626 € 

 Flexible 5 

días en 10 días 

192 € 264 € 

 Flexible 10 

días en 22 días 

281€ 374 € 

 15 días 325€ 414,00 € 

 

Web: www.interrailnet.com 

Outras páxinas que se cadra vos son útiles: 

− www.renfe.com 

− www.inter-rail.org (dúbidas, aloxamentos, foro) 

− www.interrail.com (compañías de trens) 

− www.interrailers.net (foro, programación de viaxes, aloxamentos...) 

2.3 AUTOBÚS 

O Quilométrico de Alsa 

É a forma máis económica e divertida para viaxar sen límites por toda España! 

Trátase dunha tarifa plana para viaxar nos autobuses de Alsa, Continental Auto e 

Alsina Graells, practicamente a calquera punto de España. 

Co Quilométrico de Alsa ti elixes as datas nas que queres viaxar, a ruta e os lugares 

onde queres facer unha parada… O límite pono a túa imaxinación e as túas ganas 

de gozar! 

Como funciona? 

− Compra un Pase kmtriko de 1, 2, 3 ou 4 semanas a un prezo pechado. 

− Elixe os teus destinos preferidos dentro de España. 

− Goza coa liberdade de horarios. 

BILLETE KMTRIKO PREZO 

1 semana 99 € 

2 semanas 175 € 

http://www.inter-rail.org/
http://www.interrrail.com/
http://www.interrailers.net/
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BILLETE KMTRIKO PREZO 

2 semanas-7 días de viaxe 145 € 

3 semanas 240 € 

4 semanas 299 € 

Máis información:  

− www.kmtriko.com 

 Eurolines Pass  

Co Eurolines Pass, poderás ver máis Europa por menos. 

Co Eurolines Pass, poderás viaxar de forma ilimitada entre 53 cidades de toda 

Europa e tamén se permiten viaxes internas dentro de España entre Madrid e 

Barcelona. 

Este billete de bus permite viaxar por Europa e pódese ir dun país a outro sempre 

que non se repita traxecto. O billete pode ser de 15 ou 30 días. 

Máis información:  

− www.eurolines.com 

2.4 AVIÓN. COMPAÑÍAS DE VOOS DE BAIXO CUSTO 

Se queres voar, lembra botarlles unha ollada ás compañías de baixo custo que operan en 

Galicia: 

 RYNAIR: saídas desde Santiago a Alacante, Barcelona-Reus, Frankfurt, Gran 

Canaria, Lanzarote, Londres, Madrid, Málaga, Milán, Sevilla, Tenerife, Valencia. 

Máis información: 

− www.rynair.com 

 VUELING: saídas desde: 

− Santiago a Barcelona, Málaga, París, Zurich. 

− Vigo a Barcelona e Londres, Mallorca. 

− Coruña a Ámsterdam, Barcelona, Londres, Sevilla. 

Máis información: 

− www.vueling.com 

Outras compañías aéreas nas que podes atopar prezos especiais: 

 SPANAIR: www.vuelo24.es 

 AIREUROPA: www.aireuropa.com 

http://www.kmtriko.com/
http://www.eurolines.com/
http://www.rynair.com/
http://www.vueling.com/
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 AIR NOSTRUM: www.airnostrum.es 

 ORBEST-AIRLINES: www.orbest.com 

 AIRBERLIN: www.airberlin.com 

 IBERIA: www.iberia.com 

Iberia Xove é un programa que ten Iberia para permitir que os estudantes Erasmus 

poidan viaxar a prezos máis económicos, o que inclúe o transporte de dúas 

maletas. 

Máis información: Erasmus Boarding Pass 

− http://boardingpass.erasmus.iberiajoven.com 

− http://megustavolar.iberia.com/tag/erasmus 

− Correo electrónico: erasmusiberiajoven@universia 

2.5 SEGUROS DE VIAXES 

Seguros Iati 

É un seguro internacional para mozos menores de 30 anos, non válido no país de 

orixe e si no resto dos países do mundo. Presenta varias modalidades segundo as 

prestacións que queirades obter. 

 Póliza de estudos: pensada para quen queira realizar un curso de idiomas ou 

estudar na universidade. Desde unha semana e ata un ano completo. Hai que 

estar matriculado e ter pagado o importe. 

 Seguro de anulación: cobre os gastos de cancelación, en caso de non poder 

realizar a viaxe contratada ou de ter que volver antes. 

Os prezos varían en función da estadía. 

Máis información: 

− www.iatiseguros.com 

Isic Seguro 

Podes facer a contratación en liña: www.isic.es 

3. PARA DURMIR. ALOXAMENTOS 

3.1 ALBERGUES 

O Injuve e as comunidades autónomas ofrécenlle á mocidade a posibilidade de usar máis 

de 4500 albergues repartidos por todo o mundo. En España existen, actualmente, máis de 

230 albergues. Se queres aloxarte nun deles, consulta o mapa e consigue o carné de 

membro, que poderás utilizar en todos os albergues nacionais e internacionais. 

Os seguintes aloxamentos en Galicia forman parte da Rede de Albergues Internacional: 

http://www.airberlin.com/
http://www.iberia.com/
mailto:erasmusiberiajoven@universia
http://www.iatiseguros.com/
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  ALTAMAR ALBERGUE RESIDENCIA XUVENIL 

R/ Cesáreo González, 4 

36210 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono: 986 290 808  

Fax: 986 211 595 

− Prazas: 20 dobres 

− Tempada: 1/7-30/9 

− Como chegar: bus e tren a Vigo 

− Servizos: comedor, bar, sala de TV, sala de reunións, teléfono público, auga 

quente, duchas 

 LUG II 

R/ Pintor Corredoira, 2 

27002 Lugo 

Teléfono: 982 280 432  

Fax: 982 267 209 

− Tempada: aberto todo o ano 

− Como chegar: liñas de tren e bus a Lugo capital 

− Prazas: 75 individuais, dobres, triplas e cuádruplas 

− Tempada: aberto todo o ano 

− Servizos: comedor, cuartos para familias, auga quente, duchas, teléfono 

público 

 RESIDENCIA XUVENIL FLORENTINO LÓPEZ CUEVILLAS 

R/ A. Pérez Serantes, 2 

32005 Ourense 

Correo electrónico: blanca.liz.fernandezunta.es 

Teléfono: 988 252 412  

Fax: 988 242 328 

− Prazas: 20  

− Tempada: 1/7-30/9 

− Como chegar: en autobús, en tren e por estrada ata Ourense 
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− Servizos: cuartos para familias, comedor, televisión, sala de reunións, 

teléfono público 

 OS BIOCOS DA VÍA NOVA 

Lugar Senreiro, s/n 

32770 San Xoan de Río (Ourense) 

Teléfono e fax: 988 346 204 // 610 530 561 

Correo electrónico: albergue@biocos.net  

http: www.biocos.net 

− Prazas: 95 dobres, triplas, cuádruplas e séxtuplas 

− Tempada: aberto todo o ano, con reserva 

− Como chegar: desde Ourense en bus coa empresa Monbus. Atópase a 24 km 

da estación invernal de Manzaneda 

− Servizos: observatorio astronómico, laboratorio, instalacións deportivas, 

comedor, tv 

 AS CORCERIZAS 

Pista Forestal Arnuide, San Mamede km 10, Arnuide 

32705 Vilar de Barrio (Ourense) 

Teléfono: 988 302 403  

Fax: 988 511 020  

Reservas: 988 374 318 

Correo electrónico: info@ascorcerizas.com 

http: www.ascorcerizas.com 

− Prazas: 36 

− Tempada: aberto todo o ano, con reserva previa 

− Como chegar: desde Ourense nun bus da empresa Ampián. En tren desde 

Vilar de Barrio (Ourense) 

 GANDARÍO-COMPLEXO XUVENIL AS MARIÑAS 

Cornide, 20 

15167 Bergondo (A Coruña) 

Teléfono: 981 791 005  

Fax: 981 794 217 

mailto:albergue@biocos.net
http://www.biocos.net/
mailto:info@ascorcerizas.com
http://www.ascorcerizas.com/
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http: www.gandario.net 

Correo electrónico: albergue.gandario@xunta.es 

− Prazas: 75 triplas e de 6 prazas 

− Tempada: aberto todo o ano 

− Como chegar: en autobús a Sada. En tren ata A Coruña. Por estrada, está a 2 

km de Sada en dirección a Betanzos 

− Servizos: laboratorio fotográfico, instalacións deportivas, zona de acampada, 

actividades naúticas, comedor, bar, TV, sala de xuntanza, laboratorio, aula 

mariña, praia 

 ALBERGUE RAZ SURF CAMP  

Praia de Razo. Paseo do Areal, 25 

Carballo (A Coruña) 

Teléfono: 981 752 408-659 381 300-618 223 665 

Correo electrónico: info@razsurfcamp.com 

http: www.razsurfcamp.com 

 ALBERGUE XUVENIL MONTE DO GOZO 

Estrada de Santiago-Aeroporto, km 3 

15820 Santiago de Compostela (A Coruña) 

Teléfono: 981 558 942  

Fax: 981 562 892 

Correo electrónico: comercial@vacaciones-montedogozo.com 

− Prazas: 300 

− Tempada: aberto todo o ano 

− Como chegar: hai autobús, tren e estrada ata Santiago; o albergue está a 3,5 

km. Hai bus urbano cada hora 

− Servizos: autoservizo, restaurante, supermercado, zona comercial, biblioteca, 

servizo médico, animación, vixilancia, seguridade 

Actividades: no Camiño de Santiago 

Máis información:  

− Na páxina web da Rede Internacional de Albergues (www.reaj.com) 

− www.hihostel.com 

Prezos 2015 dos albergues de Galicia 

http://www.gandario.net/
mailto:albergue.gandario@xunta.es
mailto:info@razsurfcamp.com
mailto:comercial@vacaciones-montedogozo.com
http://www.reaj.com/
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Servizo por persoa Ata 30 anos Maiores de 30 anos 

Pensión completa 25 € 29 € 

Aloxamento 9 € 13 € 

Almorzo 3 € 3 € 

Xantar ou cea 8 € 8 € 

3.2 RESIDENCIAS DE TEMPO LIBRE 

As residencias de tempo libre son instalacións fixas que están pensadas para o uso de 

familias e grupos, teñen prezos accesibles e hai que concetar a estadía. 

 RESIDENCIA DE TEMPO LIBRE DO CARBALLIÑO 

Zona do Parque, s/n 

32500 O Carballiño (Ourense) 

Teléfono: 988 270 200  

Fax: 988 271 106 

Correo electrónico: rtlcarballino@xunta.es 

 RESIDENCIA DE TEMPO LIBRE DE PANXÓN 

R/ Cansadoura, 2 

36340 Panxón-Nigrán (Pontevedra) 

Teléfono: 986 365 125  

Fax: 986 368 233 

Correo electrónico: rtlpanxon@terra.es 

3.3 ALOXAMENTOS BARATOS 

 B& B (aloxamento e almorzo) 

Máis información:  

www.bedandbreakfast 

www.bed-breakfast-world.com 

 ALOXAMENTO EN GRANXAS A CAMBIO DE REALIZAR ALGÚN TRABALLO 

www.wwoof.net 

mailto:rtlcarballino@xunta.es
mailto:rtlpanxon@terra.es
http://www.bedandbreakfast/
http://www.bed-breakfast-world.com/
http://www.wwoof.net/
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4. SAÚDE 

4.1 TARXETA SANITARIA 

O teléfono de información da Seguridade Social é o 981 569 540 

En España, podes obter asistencia sanitaria con só presentar a tarxeta sanitaria, pero se 

viaxas fóra de España lembra que é moi importante ter unha cobertura adecuada. Entre 

os países da Comunidade Económica Europea existe un convenio grazas ao cal se pode 

recibir atención médica. Para iso fai falla que solicites nos centros de información das 

direccións provinciais do INSS a tarxeta sanitaria europea (TSE). 

http:www.seg-social.es 

Os países nos que se aplica o regulamento comunitario ou que manteñen convenio de 

asistencia sanitaria con España son: Alemaña, Austria, Bulgaría, Brasil, Chipre, Dinamarca, 

Eslovaquia-Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Letonia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Romanía, Suecia, Suíza. 

4.2 VACINAS 

Se viaxas fóra de España, en especial cara aos países de Asia, África, América Central e 

América do Sur, convén saber que vacinas son obrigatorias e cales recomendables. 

Obrigatorias quere dicir que hai unha posible esixencia legal para poder circular neles. 

Nestes casos, nos centros de vacinación internacional terás que facer o certificado 

internacional de vacinación. Na páxina web do Ministerio de Sanidade, atoparás 

información sobre a situación sanitaria de cada país e as recomendacións e vacinas 

necesarias. Tamén atoparás a información de vacinas recomendables. http: www.msn.es. 

CENTROS DE VACINACIÓN INTERNACIONAL EN GALICIA 

 A CORUÑA 

 Sanidade exterior 

R/ Durán Loriga, 3, 5.ª planta 

15003 A Coruña 

Teléfono: 981 989 570  

Fax: 981 209 352 

 Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 

Entrada As Xubias, 84 

15006 A Coruña 

Teléfono: 981 178 038 

 Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

http://www.msn.es/
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Servizo de Medicina Preventiva 

Travesía da Choupana, s/n 

Santiago de Compostela (A Coruña) 

Teléfono: 981 950 037 / 90 

 Hospital Arquitecto Marcide 

Estrada de San Pedro de Leixa, s/n 

Ferrol (A Coruña) 

Teléfono: 981 334 035 

 Hospital Virxen da Xunqueira 

Paseo do Alcalde Pepe Sánchez, 7 

15270 Cee (A Coruña) 

Teléfono: 981 706 010 

 LUGO 

 Hospital Xeral Calde 

Complexo Hospitalario Xeral Calde 

R/ Doutor Severo Ochoa, s/n 

27004 Lugo 

Teléfono: 982 296 495 

 Hospital da Costa 

Servizo de Medicina Preventiva 

R/ Rafael Vior, s/n  

27880 Burela (Lugo) 

Teléfono: 982 589 958 

 Hospital Comarcal de Monforte 

Servizo de Medicina Preventiva 

R/ Corredoira, s/n  

27400 Monforte de Lemos (Lugo) 

Teléfono: 982 417 924 

 PONTEVEDRA 

 Sanidade exterior 
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Estación Marítima do Porto, s/n 

36201 Vigo 

Teléfono: 986 989 151  

Fax: 986 432 188 

Máis información:  

− http:www.seg-social.es 

− http: www.vacuna.org (Asociación Española de Vacinoloxía) 

 Complexo Hospitalario de Vigo-Servizo de Medicina Preventiva 

R/ Pizarro, 22 

36204 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono: 986 816 000 

R/ Meixoeiro, s/n  

36200 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono: 986 811 762 

 Complexo Hospitalario de Pontevedra. Servizo de Medicina Preventiva 

R/ Mourente, s/n  

36002 Pontevedra 

Teléfono: 986 800 004 

 Hospital do Salnés 

Servizo de Medicina Preventiva 

R/ Lugar Estromil-Ande 

36000 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

Teléfono: 986 568 064 

 OURENSE 

 Complexo Hospitalario de Ourense 

Servizo de Medicina Preventiva 

R/ Ramón Puga, 54 

32005 Ourense 

Teléfono: 988 385 529 

http://www.seg-social.es/
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4.3 ASESORAMENTO ESPECÍFICO PARA A MOCIDADE 

O verán é un tempo de entretemento, de facer novas amizades, de que xurdan novas 

relacións, novas parellas… as dúbidas… os afectos… os desexos… que penso eu… que 

pensará el/ela… que dirá a miña nai/pai… que pasará… 

É preciso poder vivir libremente todo isto sen temores e coa información axeitada para 

gozar adecuadamente e para evitar situacións desagradables ou violentas. E, por suposto, 

para previr doenzas e embarazos non desexados. 

Nos centros de asesoramento Quérote+, pódenos informar de todas as vosas dúbidas, 

tanto persoalmente coma por teléfono: 

− Problemas afectivos 

− Falta de comunicación 

− Como expresar os sentimentos 

− Métodos anticonceptivos 

− Enfermidades de transmisión sexual 

− Condutas de risco 

− Como coidar o corpo 

− Test de embarazo 

− Disfuncións sexuais 

− Uso adecuado das redes sociais 

− Outras cousas… 

DIRECTORIO DE CENTROS QUÉROTE+: 

 A CORUÑA 

 Central en Santiago de Compostela: 

Praza do Matadoiro, s/n, 1.º andar 

15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 

Información telefónica: 881 997 613  

Horario: 9-14 horas (luns a venres) 

Luns a xoves: 16.30-7 horas 

Web: www.querote.org (pódense realizar consultas a través dela) 

Correo electrónico: info@querote.org 

 Centro Quérote+ de Ferrol 

R/ Santa Comba, 61 

http://www.querote.org/
mailto:info@querote.org
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15404 Ferrol (A Coruña) 

Teléfono: 981 317 027 

 Centro Quérote+ da Coruña 

Praza de Ourense, 7-8, 1.º esquerda 

15004 A Coruña 

Teléfono: 981 223 913 

 LUGO 

 Centro Quérote+ Lugo Complexo Xuvenil Lug II 

R/ Pintor Corredoira, 4  

27002 Lugo 

Teléfono: 982 241 732 

 OURENSE 

 Espazo Xove de Ourense 

R/ Celso Emilio Ferreiro, 27 

32004 Ourense 

Teléfono: 988 231 470 

 PONTEVEDRA 

 Centro Quérote+ de Vigo 

R/ Ferrería, 41 

36202 Vigo 

Teléfono: 986 220 717 

4.4 DECÁLOGO DO VIAXEIRO SAUDABLE 

1. Preparar a viaxe cun mínimo de 30 días de antelación. 

2. Acudir ao centro de vacinación máis próximo. 

3. Elixir ben a roupa e o calzado, segundo o destino e a duración da viaxe. 

4. Durante a viaxe, procurar inxerir alimentos sempre cociñados e prestarlles especial 

atención ás salsas, peixes e ovos. 

5. Consumir sempre froita que se poida pelar e pelala persoalmente, evitar ensaladas en 

zonas tropicais e xeados caseiros. 

6. Beber auga embotellada, as bebidas gasosas e licores sen xeo. 

7. Levar sempre auga, gorra, lentes de sol, cremas solares con alta protección e 
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insecticida antimosquitos. 

8. Evitar compartir cepillos de dentes, máquinas de afeitar ou realizar tatuaxes ou 

piercings en establecementos, sen garantía sanitaria. 

9. Evitar contactos sexuais con descoñecidos ou tomar precaucións de eficacia probada, 

como é o uso de preservativos para previr as enfermidades de transmisión sexual e 

embarazo non desexado. 

10. Prestar atención á caixa de primeiros auxilios de viaxe, sobre todo se padece algunha 

doenza ou se se viaxa con anciáns e nenos, máis sensibles ao sol, á comida e ao cansazo. 

 

5. TURISMO NA NATUREZA  

Coa chegada do bo tempo, Galicia conta cunha chea espazos para percorrer e deleitarse con 

eles. Coñecer e respectar estas zonas será a máxima para integrarse e sentir que formamos 

parte da natureza. 

5.1 OS PARQUES NATURAIS 

Son áreas pouco transformadas pola explotación humana que, grazas á fermosura das 

súas paisaxes, á representatividade dos seus ecosistemas ou á singularidade da súa flora, 

fauna ou formacións xeomorfolóxicas, posúen uns valores ecolóxicos, estéticos, 

educativos e científicos. E, por todo isto, a súa conservación merece unha atención 

preferente. Galicia conta na actualidade con 6 parques naturais: 

 MONTE ALOIA EN TUI (PONTEVEDRA) 

Ten 746 hectáreas. Inclúe zona de acampada, pícnic, bar, aparcadoiro, centro de 

información para os visitantes e a posibilidade de solicitar con antelación 

actividades e monitores para grupos. 

 COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREXAL E VIXÁN, 

RIBEIRA (A CORUÑA) 

Ten 996,25 hectáreas. Dispón dun centro de recepción de visitantes, centro de 

interpretación do ecosistema litoral de Galicia, área recreativa, cámpings preto da 

zona e aloxamentos diversos. 

 BAIXA LIMIA-SERRA DO XURÉS. ENTRIMO, LOBIOS E MUÍÑOS (OURENSE) 

Ten 20.920 hectáreas. Ofrece un centro de información e interpretación da 

natureza. Pódense realizar diversas rutas a pé ou en automóbil. Ruta das Ermidas, 

ruta da Historia, ruta de Padín, ruta de Padrenda, ruta de Queguas, ruta das 

Sombras e ruta de Cela a Pitões. 

 O INVERNADOIRO, VILARIÑO DE CONSO (OURENSE) 



    

 25 

Ten 5722 hectáreas. Existe unha aula da natureza dentro do parque onde se pode 

pasar a noite e a fin de semana con aviso previo. 

 FRAGAS DO EUME: CABANAS, A CAPELA, MONFERO, PONTEDEUME, AS 

PONTES (A CORUÑA) 

Ten 9126 hectáreas. Ten varios carreiros por percorrer, desde as proximidades do 

mosteiro de Caaveiro ata o mosteiro de Monfero. 

 SERRA DA ENCIÑA DA LASTRA. RUBIÁ (OURENSE) 

Ten 3151,67 hectáreas. 

5.2 OS ESPAZOS NATURAIS EN RÉXIME DE PROTECCIÓN XERAL 

Segundo a Lei 9/20012 de conservación da natureza, son aqueles espazos que conteñan 

elementos ou sistemas naturais de particular valor, interese ou singularidade, tanto 

debido á acción e á evolución da natureza como á actividade humana, e que foron 

declarados como tales. Galicia conta cos seguintes espazos naturais: 

 RÍA DE ORTIGUEIRA. Ortigueira (A Coruña). 

 COMPLEXO INTERMAREAL UMIA-GROVE, A LANZADA, LAGOA A BODEIRA E 

PUNTA CARREIRÓN. A Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo e 

O Grove (Pontevedra). 

 LAGOA E AREAL DE VALDOVIÑO, Valdoviño (A Coruña). 

 RIBADEO (Lugo). 

 ENCORO DE ABEGONDO-CECEBRE (A Coruña). 

 RESERVA NACIONAL DE CAZA DOS ANCARES (Lugo). 

 LAGOA DO REI, Rábade (Lugo). 

5.3 ACAMPAR EN GALICIA 

Segundo o Decreto 236/1985: 

 Prohíbese a acampada libre. 

 Permítese a acampada itinerante, que é aquela que alén de respectar os dereitos da 

propiedade e o uso do chan ten que cumprir os seguintes requisitos: 

 Estar fóra de zonas de cámpings. 

 Grupo máximo de 3 tendas ou caravanas. 

 Separados doutros grupos por un percorrido mínimo de 500 metros. 

 Unha permanencia máxima de dúas noites (para a segunda noite necesítase 

autorización municipal). 

 Un máximo de 9 persoas. 
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 Cun percorrido mínimo de 3 km dun cámping público ou zona concorrida. 

 Percorrido mínimo de 300 metros da zona de deslinde marítimo-terrestre. 

 Percorrido mínimo de 100 metros das marxes dun río ou estrada. 

5.4 ACAMPADAS PARA MOZOS 

Existe unha normativa sobre a acampada para mozos de ata 30 anos. Segundo o Decreto 

50/2000, do 20 de xaneiro (DOG do 10.3.2000), e refundida no Decreto 58/2012, do 12 

de xaneiro (DOG do 6.2.2012), no que se regulan todas as actividades de aire libre, 

considéranse tales as seguintes: 

 Acampadas. 

 Campos de traballo. 

 Marchas volantes ou rutas. 

 Campamentos ou colonias. 

Fálase tamén neste decreto de: promotores, requisitos do persoal técnico dirixente, 

obrigas do responsable da actividade, documentación necesaria durante a actividade, 

procedemento de autorización, limitacións da práctica das ditas actividades, normas de 

carácter sanitario, inspección e asesoramento. 

Para realizar calquera actividade de aire libre haberá que presentar: 

 Informe favorable das autoridades sanitarias. 

 Relación de compoñentes do cadro técnico-directivo. 

 Datos do responsable da actividade. 

 Acreditación da persoa que asina a solicitude. 

 Asistencia médica prevista. 

 Condicións técnicas da acampada/campamento. 

 Plano gráfico ou bosquexo do lugar de localización. 

 Fins, obxectivos e programa da actividade. 

 Autorización do titular do terreo. 

 Número de participantes e idade. 

 Autorización, por escrito, do titular dos dereitos de uso e gozo do terreo que se 

ocupa. 

 Copia do escrito (deberá figurar o rexistro de entrada) dirixido ao alcalde do 

concello no que se informe da intención de realizar a actividade e do lugar de 

pernoita. 



    

 27 

 Se a actividade se vai realizar nun espazo natural, deberase presentar unha copia 

da autorización do órgano xestor deste. 

 Autorización para facer lume de acampada, se é o caso. 

 Se se trata dun campo de traballo, ademais deberase presentar o seguinte: perfil 

dos participantes, composición do equipo técnico, programa de traballo e medios 

cos que conta o campo para a súa realización e horario de traballo. 

Onde? Na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e nos servizos de Xuventude 

territoriais. 

5.5 CAMPOS DE TRABALLO 

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado ofréceche a posibilidade de participar 

como voluntario ou voluntaria nos campos de traballo. 

 Aproximadamente, no mes de abril de cada ano é cando sae a convocatoria.  

 Pero aínda quedan prazas nalgunhas quendas, tanto en España coma no estranxeiro. 

Podes consultalo en: www.xuventude.xunta.es. 

Participar nos campos de traballo ofréceche a oportunidade de coñecer outras persoas e 

de ter unha experiencia nun proxecto sempre de dimensión social, na procura da mellora 

ambiental do noso ámbito, da convivencia entre as persoas, dun mellor desenvolvemento 

e integración das persoas con discapacidades e dun maior coñecemento da nosa cultura e 

da nosa realidade. 

Contarás cun equipo humano que te acollerá e axudará a levar a cabo o traballo 

programado e a dinamización do campo e, alén diso, un programa con actividades de 

convivencia, de animación, de lecer e de tempo libre.  

Ofrecéche tamén aloxamento e manutención durante todos os días que dure a actividade 

e un seguro de accidentes e responsabilidade civil.  

Máis información: 

− Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: www.xuventude.net 

Outros organismos que organizan campos de traballo: 

− Asociación Castaño y Nogal:http://www.asociacioncastanoynogal.com 

− Asociación para a Participación e a acción Rexional (Francia) 

25 Boulevard Paul Pons. 84800 L,Isle Sur La Sorgue. Francia 

 Teléfono: 33490855115 

Correo electrónico: chantiers@aparegec.org 

www.apare-gec.org 17-25 Reconstrución 

http://www.xuventude.xunta.es/
http://www.xuventude.net/
mailto:orreo%20electrónico:%20chantiers@aparegec.org
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− Alpes de lumiére (Francia) restauración do patrimonio, reconstrución de castelos e 

sendeiros 

Máis información: 

− www.chantiers-benevoles-al.com 

− Association Le mat (Francia): reconstrución 

Máis información: 

− www.levielaudon.org 

− Emmaüs France: solidaridade na Unión Europea 

Máis información:  

− www.volanteriat-emmaus.com 

− Ffestiniog Railway (Gran Bretaña): mantemento de ferrocarrís 

Máis información: 

− www.ffestiniograilway.org.uk 

− National Trust (Gran Bretaña): medio ambiente e construción 

Máis información: 

− www.nationaltrust.org.uk/woringholidays 

6. TRABALLANDO  

Un dos traballos máis habituais no período estival é no ámbito da hostalería, das áreas 

comercias, parques temáticos etc., o que non quere dicir que non haxa outros sectores de 

interese. 

A continuación, presentámosche algúns enderezos que che poden axudar. 

6.1 HOSTALERÍA 

Nos seguintes grupos hostaleiros dispoñen de páxinas web para que lles remitas o teu 

currículo:  

 Sol-Meliá: www.solmelia.com  

 Nh Hoteis: www.nh-hoteis.com  

As distintas asociacións de empresarios de hostalería contan cunha bolsa de traballo e cunha 

páxina web para introducir os teus datos.  

 Asociación de Empresarios de Hostalería de Santiago  

R/ República Arxentina, 38, 1.º esq.  

15706 Santiago (A Coruña)  

http://www.chantiers-benevoles-al.com/
http://www.levielaudon.org/
http://www.volanteriat-emmaus.com/
http://www.ffestiniograilway.org.uk/
http://www.nationaltrust.org.uk/woringholidays
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Teléfono: 981 592 700  

Correo electrónico: info@santiagohosteleria.com  

http: www.santiagohosteleria.com  

 Federación de Empresarios de Hostalería de Pontevedra  

R/ García Barbón, 90, 1.º D  

36201 Vigo  

Teléfono: 986 432 400  

Correo electrónico: secretaria@feprohos.org 

http: www.feprohos.org  

 Asociación Provincial de Hostalería da Coruña  

R/ Nóvoa Santos, 6-8, 1.º  

15006 A Coruña  

Teléfono: 981 295 400  

Correo electrónico: info@asociacionhosteleria.org 

http:www.asociacionhosteleria.es  

6.2 GRANDES ÁREAS COMERCIAIS 

As grandes áreas comerciais tamén ofertan prazas para traballo de todo tipo, desde 

dependentes a oficinistas ou informáticos.  

 Inditex:  

Grupo especializado en moda, está integrado por máis de 32.000 profesionais en 

45 países. Inclúe marcas coma Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius...  

Podes consultar as vacantes na súa páxina web: www.inditex.es 

 Ikea 

Empresa especializada en mobles e artigos do fogar. Oferta traballos en 

administración, finanzas, caixas, atención ao cliente, compras, comunicación e 

deseño de interiores, loxística, almacén, mercadotecnia e restaurante.  

http: www.ikea.com 

 Mc Donald´s 

Oferta múltiples posibilidades de traballo para mozos e mozas sen experiencia 

laboral, estudantes, amas de casa.  

http: www.mcdonalds.es  

 El Corte Inglés 

mailto:secretaria@feprohos.org
mailto:info@asociacionhosteleria.org
http://www.ikea.com/
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Grandes almacéns con sucursais en toda España, ten postos para dependentes, 

repoñedores e persoal de oficina. Podes formar parte da base de datos para os 

procesos de selección enviando o teu currículo por correo electrónico ou 

presentándoo en persoa,  de 10 a 13 horas, de outubro a xuño, no:  

Departamento de Selección de Persoal  

R/ Ramón y Cajal, 57-59  

15006 A Coruña  

Correo electrónico: seleccionpersonalcoruna@elcorteingles.es 

− Departamento de Selección de Persoal  

R/ Restollal, 50  

15702 Santiago de Compostela (A Coruña)  

− Departamento de Selección de Persoal. Luns a venres de 10 a 13 horas  

Gran Vía, 25 

36204 Vigo  

Correo electrónico: seleccionpersnoalvigo@elcorteingles.es 

 Decathlon 

Podes inscribirte na páxina web: http://www.decathlon.es 

6.3 PARQUES TEMÁTICOS 

Os traballos que se poden atopar nos parques son moi variados: monitores, animadores, 

persoal de hostalería, dependentes, socorristas... Velaquí os enderezos máis importantes:  

 Universal Mediterránea/Port Aventura (Dpto. RR. HH.)  

Avda. Alcalde Pere Molas, km 2  

43480 Villa Seca-Tarragona (ap. 90)  

Tel: 902 202 220 

Correo electrónico: recursos.humans@portaventura.es 

Enviar currículo cunha foto recente 

http: www.portaventura.es  

 Parque Illa Máxica, SA  

Pavillón de España. Illa da Cartuja  

41092 Sevilla  

Teléfono: 902 161 716  

mailto:seleccionpersnoalvigo@elcorteingles.es
mailto:recursos.humans@portaventura.es
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Correo electrónico: atc@islamagica.es http: www.islamagica.es  

 Terra Mítica  

R/ Benidorm a Finestrat  

Partida do Moralet, s/n  

03502 Benidorm (Alacante)  

Teléfono: 902 020 220  

http: www.terramiticapark.com  

 Disneyland París  

Disneyland Resort París  

Service net Recrutement B.P. 110  

F-77 777 Marne a Vallée. CEDEX.04  

Correo electrónico: dlp.casting.Fr@disney.com  

http: www.disneylandparis.es 

6.4 EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL 

As grandes empresas de traballo temporal incrementan as súas contratacións no verán. A 

maioría destes postos non requiren unha formación específica, pero valoran o dominio do 

idioma inglés. 

 A continuación, atoparás un directorio coas principais empresas de traballo temporal. Nel 

especifícase o tipo de persoal que contratan.  

 ADER  

A Coruña: 981 122 784  

Lugo: 982 284 379  

Ourense: 988 250 026  

Vigo: 986 439 571  

Vilagarcía de Arousa: 986 565 096  

http: www.ader.net  

 ADECCO  

Persoal administrativo e comerciais  

Teléfono: 902 302 030  

http: www.adecco.es  

 MANPOWER  

mailto:atc@islamagica.es
http://www.disneylandparis.es/
http://www.adecco.es/
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Camareiros, cociñeiros, animadores, guías turísticos, condutores, limpadores e 

socorristas. 

Teléfono: 902 121 093  

Ferrol: 981 351 855  

Santiago: 981 594 400  

Coruña: 981266144  

Lugo: 982 254 489  

Ourense: 988 370 600  

Pontevedra: 986 862 412  

Vigo: 986 294 612 

http: www.manpower.es  

 NORTEMPO  

Todo tipo de persoal 

Teléfono: 902 405 060 

A Coruña: 981 145 599  

Boiro: 981 847 518  

Ferrol: 981 319 181  

Lugo: 982 251 429  

O Porriño: 986 344 159  

Ourense: 988 250 688  

Santiago: 981 590 565  

Vigo: 986 493 131  

Vilagarcía de Arousa: 986 565 065  

http: www.gruponortempo.com  

 RANDSTAD 

Persoal de limpeza, camareiros, dependentes, envasadores, teleoperadores, 

recepcionistas, promotores, comerciais, auxiliares administrativos, peóns e mozos.  

A Coruña: 981 145 621  

Ferrol: 981 356 566 

Santiago: 981 568 360  

Lugo: 982 254 768 

http://www.manpower.es/
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Vigo: 986 223 317  

Ourense: 988 231 000 

http: www.randstad.es  

 

PÁXINAS WEB PARA A BUSCA DE EMPREGO 

− www.ceg.es  

− www.contactosdetrabajo.com  

− www.empleos.net  

− www.empleogalicia.com  

− www.infojobs.net  

− www.infoempleo.com  

− www.laboris.net  

− www.monster.es  

− http://www.schibsted.es 

− www.primerempleo.com 

− www.galiciaempleo.net 

− www.oficinaempleo.com 

− www.expansionyempleo.com 

− www.empleate.com 

− www.turijobs.com(ocio, turimo e hostalería) 

− www.trabajos.com 

7. PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA ESTUDANTES 

7.1 FUNDACIÓN EMPRESA E UNIVERSIDADE GALEGA 

A Fundación puxo en marcha o Programa de prácticas de empresas para estudantes, 

orientado a incentivar o primeiro contacto entre a empresa e os estudantes dos últimos 

cursos de especialidades impartidas nas universidades de Galicia. As prácticas realízanse 

entre os meses de xullo e outubro.  

Existe tamén a posibilidade para os acabados de titular (últimos 3 anos) e menores de 30 

anos. 

Máis información:  

Oficinas centrais:  

http://www.randstad.es/
http://www.primerempleo.com/
http://www.galiciaempleo.net/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.empleate.com/
http://www.trabajos.com/
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 Fundación Empresa-Universidade Galega (Feuga)  

Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n, Campus Universitario Vida  

15705 Santiago de Compostela  

Teléfono: 981 534 180  

Fax: 981 524 351  

Correo electrónico: feuga@feuga.es  

http: www.feuga.es  

Oficina de Vigo:  

 Fundación Empresa-Universidade Galega (Feuga)  

Área comercial local A-9  

Campus Universitario. Lagoas-Marcosende  

36310 Vigo  

Teléfono: 986 812 665  

Fax: 986 812 666  

Correo electrónico: feuga@feuga.es 

Http: www.feuga.es  

7.2 PROGRAMA TEMPUS 

Na Coruña, existe o programa Tempus en convenio coa Fundación Universidade da 

Coruña  

Máis información:  

Paseo de Rolda, 47-2.ª planta, Campus de Riazor  

15011 A Coruña  

Fax: 981 167 040  

http: www.fundación.udc.es 

8. PRÁCTICAS NO ESTRANXEIRO 

8.1 GALEUROPA (PROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL) 

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca axudas para proxectos de 

mobilidade transnacional dirixido a mozos e mozas menores de 25 anos, ou menores de 

30 se teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % para a realización de 

prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de 

países europeos. 

http://www.feuga.es/
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Este programa ten tres liñas: 

− Axudas individuais á mocidade 

− Axudas a entidades sen ánimo de lucro 

− Axudas a entidades locais 

Requisitos para participar nas mobilidades: 

1. Estar inscritos/as no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

2. Ter menos de 25 anos, ou menos de 30 se teñen un grao de discapacidade igual ou 

superior ao 33 %. O requisito de idade debe cumprirse no momento de solicitar a 

inscrición no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil. 

3. Non traballar nos 30 días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación. 

4. Non recibir accións educativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos 

noventa días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación. 

5. Non recibir accións formativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos 

trinta días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación. 

Estes requisitos, agás o da idade, deberán manterse no momento da selección das persoas 

que participarán nas mobilidades. 

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xullo de 2015. 

O período de realización das prácticas formativas non retribuídas abarcará desde o día 

seguinte á publicación da resolución de beneficiarios das axudas ata a data límite do 30 de 

novembro de 2015.  

As horas formativas terán unha duración mínima de 100 horas mensuais. Estas horas 

deberán acreditarse mediante unha proba documental de asistencia diaria ás prácticas 

formativas non remuneradas. 

A duración das prácticas (agás causa de forza maior debidamente acreditada) será: 

– Nas axudas individuais á mocidade: 2 meses consecutivos. 

– Nas axudas a proxectos presentados por entidades: mínimo 2 meses e máximo 

3 meses consecutivos. 

Os participantes perciben unhas axudas para gastos de viaxe, aloxamento e manutención 

que varían en función do país ao que van. 

As axudas para gastos de viaxe van desde os 180 € no caso de Portugal, ata os 530 € no 

caso de Turquía. 

As axudas para aloxamento e manutención van desde os 906 € mensuais no caso de 

Letonia, ata os 1670 no caso de Noruega. 

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/galeuropa/2015/Galeuropa._Axudas_individuais_a_mocidade.pdf
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/galeuropa/2015/Galeuropa._Axudas_a_entidades_sen_animo_de_lucro.pdf
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/galeuropa/2015/Galeuropa._Axudas_a_entidades_locais.pdf
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Máis información: 

− DOG núm. 111, do 15 de xuño de 2015 

− http://xuventude.xunta.es/2015061516371/programa-de-mobilidade-

transnacional-xuvenil-galeuropa.html 

− Correo electrónico:galeuropain-garantiaxuvenil@xunta.es 

− Teléfonos: 981 544 854 e 981 544 645 

8.2 PRÁCTICAS EN ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

O Ministerio de Asuntos Exteriores e a Axencia Española de Cooperación Internacional 

poñen á disposición dos cidadáns unha web para información e busca de oportunidades 

de emprego en organismos oficiais internacionais. A información diversifícase en varias 

páxinas, en función do tipo de emprego e da carreira cursada: prácticas, emprego 

temporal ou carreira profesional permanente. Existe, en cada unha das seccións de busca 

de emprego, unha liña específica de programas para mozos e mozas:  

- Bolsas e prácticas profesionais  

- Mozos e mozas cooperantes  

- Mozos e mozas expertos 

As prácticas en organismos internacionais, tamén chamadas traineetrips.  

Algúns organismos ofertan prazas en diferentes períodos do ano e outros só durante o 

verán. As disciplinas onde hai máis posibilidades son:  

- Economía  

- Enxeñería  

- Dereito  

- Tradución  

- Documentación  

Esíxese falar, polo menos, dous idiomas e hai un proceso de selección moi competitivo. Se 

queredes probar sorte:  

- Prácticas en organismos europeos:  

http: internacional.universia.net/verán  

- Prácticas en organismos das Nacións Unidas (en castelán):  

http: www.un.org/spanish/Depts/OHRM/intern.htm  

- Páxina onde podemos coñecer as vacantes existentes en cada organización 

internacional e enviar unha solicitude: 

http://jobs.un.org  

http://xuventude.xunta.es/2015061516371/programa-de-mobilidade-transnacional-xuvenil-galeuropa.html
http://xuventude.xunta.es/2015061516371/programa-de-mobilidade-transnacional-xuvenil-galeuropa.html
mailto:galeuropain-garantiaxuvenil@xunta.es


    

 37 

- Páxina onde se pode atopar unha guía na que se detallan todos os programas de 

prácticas ligados ás Nacións Unidas, tamén se poden consultar as vacantes:  

http: www.mae.es  

Máis información:  

− www.aeci.es  

− www.un.org/aroundworld/map  

− www.europarl.eu.int/stages/default-en.htm  

− www.ue.eu.int/concours/defaul.asplang 

8.3. A REDE EURES 

Informa sobre o sistema de vida e tamén sobre os posibles traballos na Unión Europea 

tanto temporais coma indefinidos.  

Máis información:  

 Provincia da Coruña  

Delegación Provincial da Consellería de Traballo e Benestar 

Dpto. Territorial da Coruña 

R/ M. Victoria Fernández España y Fernández Latorre, 1 

15002 A Coruña  

Teléfono: 881 881 333 

Correo electrónico: eures-coruna.lopez@sepe.es 

 Provincia de Lugo  

Consellería de Traballo e Benestar 

Servizo Público de Emprego  

Edificio Administrativo Rolda da Muralla, 70  

27071 Lugo  

Teléfono: 982 294 285  

Correo electrónico: eures-lugo.santalla@isepe.es 

 Provincia de Pontevedra  

Servizo Público de Emprego 

R/ Rolda de Don Bosco, 1 

36700 Tui (Vigo) 

Teléfono: 886 218 164 

http://www.ue.eu.int/concours/defaul.asplang
mailto:eures-lugo.santalla@isepe.es
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Correo electrónico: eures-pontevedra.gonzalez@sepe.es 

 Provincia de Ourense  

Consellería de Traballo e Benestar  

Servizo Público de Emprego 

R/ Progreso, 11  

32003 Ourense  

Teléfono: 988 222 636  

Correo electrónico: eures-ourense.iglesias@sepe.es 

 Potal Europeo de Mocidade: 

http://europa.eu/youth/working/index_eu_es.html 

mailto:eures-ourense.iglesias@sepe.es
http://europa.eu/youth/working/index_eu_es.html
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8.4 AU-PAIR/TRABALLO HOSTALERÍA/AGRÍCOLA/CURSOS DE IDIOMAS 

Existen unha serie de axencias que xestionan o teu traballo de tempada no estranxeiro. 

Nelas podes atopar, fundamentalmente, traballos de au-pair, traballos en hostalería e 

traballos agrícolas. Tamén xestionan cursos de idiomas. Cobran unha cota en función dos 

servizos prestados. Algúns enderezos:  

 Angloscola  

Delegada: Eva M.ª Pérez  

Teléfonos: 981 255 741 e 981 924 303  

http: www.angloschola.com 

  Feedback Galicia  

R/ Feáns, 15 baixo A 

15706 Santiago de Compostela (A Coruña)  

Teléfono: 981 590 220  

Fax: 981 590 213  

Correo electrónico: feedbackga@gmail.com  

http: feedbackgalicia.galeon.com  

www.estanciasfuera.com  

Programas au-pair, cursos de idiomas, traballo non Reino Unido e Irlanda 

 Destino Idiomas 

Rúa Frei Rosendo Salvado 21, baixo 

15701 Santiago de Compostela (A Coruña) 

Teléfono: 981 590 811 

www.destinoidiomas.com 

Skype destino.idiomas 

 FSL  

Teléfono: 981 257 854 e 618 223 662  

Delegada Vigo: Ana María Iglesias 

Teléfono: 609 347 647 

http: www.fsl.es e.mail:acorun@fsl.es 

 Gali au-pair  

R/ Hórreo, 19, local 9 (Galerías Viacambre)  

http://www.angloschola.com/
http://www.destinoidiomas.com/
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15702 Santiago de Compostela (A Coruña)  

Teléfono: 981 570 599  

Correo electrónico: galiau-pair@galiaupair.com  

http: www. galiaupair.com  

  Get Ready  

Irmáns Bécquer, 6  

28006 Madrid  

Correo electrónico: info@getready.es 

Http: www.getready.es  

Teléfono: 902 889 359  

Delegada en Galicia: Teresa Curral  

Teléfono: 981 209 008  

  Interclass 

Delegación Pontevedra: Viaxes Circe 

Teléfono: 986 852 606  

Delegación A Coruña  

Teléfono: 981 222 691 

Ferrol. The London Institute 

http: www.interclass.es  

 Interway  

Teléfono: 678 466 120  

Delegación de Vigo: Lara Menéndez  

Teléfono: 678 773 252  

http: www.interway.es  

 She-Herdanza  

R/ Juan Flores, 36, 2.º 

15004 A Coruña  

Teléfono: 981 256 421  

8.5 PORTAIS QUE OFERTAN TRABALLOS DE VERÁN NO ESTRANXEIRO 

− http: www.jobmonkey.com  

http://www.interclass.es/
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− http: www.jobweb.com (portal que contén bases de datos con traballos para 

graduados e estudantes nos Estados Unidos, tamén prácticas).  

− http://europa.eu.int (recursos para mozos e mozas que desexan atopar un traballo 

no verán). En castelán.  

− http: www.summerjobs.com (portal especializado en traballos do verán no 

territorio estadounidense e tamén para outras partes do mundo).  

− http: www.seleuropa.com 

− http: www.sepe.es (primeiro emprego eures) 

9. CURSOS DE VERÁN EN GALICIA 

9.1 CURSOS DE VERÁN 2015 NAS UNIVERSIDADES GALEGAS 

Universidade de Santiago de Compostela 

A Universidade de Santiago imparte 54 cursos entre os Campus de Santiago e Lugo, 

coas seguintes temáticas: 

− A radioloxía no século XXI. Santiago de Compostela, do 8 ao 9 de xuño de 2015. 

− A química, a ciencia que envolve as nosas vidas (IV). Santiago de Compostela, do 8 

ao 11 de xuño de 2015.  

− Educación, coñecemento, tecnoloxía e ensino. Unha proposta interxeracional. 

Santiago de Compostela, do 8 ao 11 de xuño de 2015.  

− Innovación de servizos asistenciais. Santiago de Compostela, do 8 ao 26 de xuño de 

2015. 

− Paisaxes da auga, cultivos da auga, leis da auga. Lugo, do 8 ao 10 de xuño de 2015.  

− Traballos fin de grao e fin de máster en ciencias experimentais: da proposta á 

defensa. Lugo, do 8 ao 12 de xuño de 2015. 

− As reservas da biosfera como recurso da educación escolar. Lugo, do 8 ao 10 de 

xuño de 2015. 

− A loita contra a pobreza: a axenda de desenvolvemento post 2015. Santiago de 

Compostela, do 9 ao 11 de xuño de 2015. 

− Factoría de éxito. Lugo, do 9 ao 17 de xuño de 2015.  

− Depresión, trauma, morte e dó. Santiago de Compostela, do 15 ao 19 de xuño de 

2015. 

− Teatro físico. Contacto con diferentes dinámicas teatrais, físicas e grupais. 

Introdución no traballo de composición escénica. Lugo, do 15 ao 19 de xuño de 

2015.  

− Calidade agroalimentaria e desenvolvemento rural: un enfoque agroecolóxico. 

Oleiros, do 15 ao 17 de xuño de 2015.  

− Educar para un desenvolvemento sostible. Santiago de Compostela, do 16 ao 19 de 

xuño de 2015.  

http://www.sepe.es/
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0001.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0002.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0003.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0003.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0004.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0032.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0033.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0033.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0035.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0005.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0034.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0006.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0036.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0036.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0058.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0058.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0007.html
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− Retallos de arte, sociedade e cultura na idade media europea II: palabras e formas 

na construción do imaxinario medieval. Santiago de Compostela, do 17 ao 19 de 

xuño de 2015.  

− Problemas xurídicos do cinema e do sector audiovisual. Santiago de Compostela, 

do 17 ao 19 de xuño de 2015.  

− Uso dos xardíns como recurso educativo. Santiago de Compostela, do 18 ao 19 de 

xuño de 2015. 

− A reinvención dos comúns: cultura dixital e territorio. Santiago de Compostela, do 

18 ao 19 de xuño de 2015.  

− Coaching educativo: estratexias e ferramentas para a educación II. Santiago de 

Compostela, do 22 ao 23 de xuño de 2015.  

− A integración da videocreación na escola. Santiago de Compostela, do 22 ao 24 de 

xuño de 2015.  

− Medio ambiente en Galicia: unha visión multidisciplinar. Santiago de Compostela, 

do 22 ao 25 de xuño de 2015.  

− Entre murallas: paisaxe urbana e cidade. Lugo, do 22 ao 24 de xuño de 2015.  

− Reportaxes sen fronteiras: a comunicación como ferramenta para a cooperación e 

o desenvolvemento. Santiago de Compostela, do 23 ao 26 de xuño de 2015.  

− Innovación en escenografía virtual avanzada: aston3d suite e infinity set de 

brainstorm multimedia. Santiago de Compostela, do 23 ao 26 de xuño de 2015.  

− Patrimonio e conflitividade. Lugo, do 25 ao 26 de xuño de 2015. 

− Uso da calculadora como recurso didáctico para as matemáticas do século XXI. 

Lugo, do 25 ao 27 de xuño de 2015.  

− Os 25 anos da convención dos dereitos dos nenos e das nenas: análise da situación 

socioeducativa da infancia. Santiago de Compostela, do 20 ao 21 de xullo de 2015.  

− Música, investigación e formación: a procura de converxencia desde a educación. 

Santiago de Compostela, do 20 ao 21 de xullo de 2015. 

− VIII Leccións xacobeas internacionais na USC: santos nos camiños. Santiago de 

Compostela, do 20 ao 23 de xullo de 2015.  

− Latex: unha ferramenta para a difusión do coñecemento científico. Santiago de 

Compostela, do 20 ao 24 de xullo de 2015.  

− Educación da voz (2.ª edición). Santiago de Compostela, do 20 ao 31 de xullo de 

2015.  

− Novidades normativas relativas á aplicación e uso sostible de produtos 

fitosanitarios. Lugo, do 20 ao 22 de xullo de 2015.  

− Obradoiro sobre metodoloxías e recursos para ensinar e aprender ciencias 

participando nas prácticas científicas. Lugo, do 20 ao 22 de xullo de 2015.  

− A mediación intercultural no ámbito escolar. Lugo, do 20 ao 23 de xullo de 2015.  

− A empresa familiar: respostas á crise económica. Lugo, do 20 ao 23 de xullo de 

2015.  

http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0008.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0008.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0009.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0010.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0011.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0012.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0013.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0014.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0038.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0015.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0015.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0016.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0016.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0039.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0040.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0040.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0017.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0017.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0018.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0018.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0019.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0020.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0021.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0041.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0041.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0042.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0042.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0043.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0044.html
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− Retos e oportunidades da industria de procesos químicos. Lugo, do 20 ao 23 de 

xullo de 2015.  

− As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das reservas da biosfera terras 

do Miño e dos Ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá. Lugo, do 

20 ao 23 de xullo de 2015.  

− Educación emocional. Educar para ser. A importancia do apego e o vínculo para un 

desenvolvemento integral II. Lugo, do 20 ao 23 de xullo de 2015.  

− Oncoloxía integrativa. Integrando outras miradas no proceso de atención ao 

paciente oncolóxico. Lugo, do 20 ao 23 de xullo de 2015.  

− Arte, historia, xeografía e cultura na comarca do Salnés: camiños de 

espiritualidade. Vilanova de Arousa, do 20 ao 23 de xullo de 2015.  

− Moocs e aprendizaxe en redes sociais. Santiago de Compostela, do 21 ao 24 de xullo 

de 2015.  

− Minimización de residuos e valorización de subprodutos da industria alimentaria. 

Lugo, do 21 ao 23 de xullo de 2015.  

− Conservación e xestión da biodiversidade en espazos naturais de montaña. 

Cervantes, do 21 ao 24 de xullo de 2015. 

− XI Novas fronteiras na igualdade de oportunidades 2.0: violencias, coeducación e 

axentes de socialización. Lalín, do 21 ao 24 de xullo de 2015.  

− Sustentabilidade económica, ambiental e social de explotacións de vacún de leite 

ante a reforma da pac. Pastoriza, do 21 ao 22 de xullo de 2015.  

− Violencia de xénero e mediación: unha oportunidade por explorar. Santiago de 

Compostela, do 22 ao 23 de xullo de 2015. 

− Sustentabilidade da paisaxe. Guitiriz, do 22 ao 24 de xullo de 2015.  

− Medio courelao: fontes, recursos e experiencias orientadas á súa divulgación. 

Seoane do Courel, do 27 ao 30 de xullo de 2015.  

− Pensamento laico: laicismo e democracia. Santiago de Compostela, do 29 ao 31 de 

xullo de 2015.  

− Música e educación: novas perspectivas para a educación musical do século XXI. 

Santiago de Compostela, do 20 ao 22 de agosto de 2015.  

− Enerxías renovables: produción a pequena escala. Santiago de Compostela, do 24 

ao 28 de agosto de 2015.  

− Enerxías renovables: produción a grande escala. Santiago de Compostela, do 31 de 

agosto ao 4 de setembro de 2015. 

− A prestación de servizos sanitarios ante os retos do século XXI (5.ª edición). 

Santiago de Compostela, do 1 ao 4 de setembro de 2015.  

− Narrativas dixitais: novas formas de contar e informar. Santiago de Compostela, do 

1 ao 6 de setembro de 2015.  

− Que facer coa terra que temos? Desafíos da propiedade e uso da terra en Galicia. 

Lugo, do 1 ao 4 de setembro de 2015.  

http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0045.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0046.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0046.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0047.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0047.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0048.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0048.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0061.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0061.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0022.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0049.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0049.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0054.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0054.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0056.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0056.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0059.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0059.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0023.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0055.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0060.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0060.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0025.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0026.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0026.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0027.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0028.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0029.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0029.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0030.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0050.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0050.html
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− Contaminación lumínica: unha nova fronteira. Santiago de Compostela, do 2 ao 4 

de setembro de 2015.  

− In-nova apicultura. Materializando un compromiso entre científicos e apicultores: 

progreso, consenso e apropiación mutua do coñecemento. Lugo, do 2 ao 4 de 

setembro de 2015.  

− A escola de onte, hoxe e mañá: 3 claves, 6 desafíos. Lugo, do 3 ao 4 de setembro de 

2015. 

− Intervencións asistidas con animais, aplicacións educativas e terapéuticas. 

Mondoñedo, do 4 ao 5 de setembro de 2015.  

Máis información: 

− www.usc.es 

− http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/ 

− Teléfonos: 34 881 811 000 e 34 982 820 000 

Universidade da Coruña 

A Universidade da Coruña convoca 21 cursos ao longo dos meses de xuño a 

setembro de 2015:  

− A educación no sector turismo: o novo contexto económico-social (do 15 ao 

17 de xuño). 

− Modelado 3d con Siemens NX (do 15 ao 19 de xuño). 

− Deseño mecánico 3d con Solid Edge. Nivel básico (do 15 ao 19 de xuño). 

− Que a ciencia te acompañe (do 22 ao 25 de xuño). 

− Edición de proxectos de fin de grao en enxeñería con Latex (do 29 de xuño ao 

3 de xullo). 

− V Curso de verán "A evolución do turismo no marco da sociedade global: 

retos para a súa planificación e xestión” (1, 2 e 3 de xullo). 

− Á procura da ciencia en feitos cotiáns (2 e 3 de xullo). 

−  Usos do tempo e vida sostible (2, 3 e 4 de xullo). 

−  5 actitudes para o éxito (do 7 ao 10 de xullo). 

− XI Curso de verán “Dinamización lingüística, traballando en lingua, mudanzas 

e afianzamentos lingüísticos na mocidade” (8, 9 e 10 de xullo). 

− Prevención e loita contra a corrupción na contratación pública: instrumentos 

administrativos e penais  (do 13 ao 17 de xullo). 

− De porto a porto, estratexias de rehabilitación (Rianxo, do 20 ao 24 de xullo). 

− Cinema e holocausto nazi. Cuestións de representación audiovisual dos 

campos de exterminio (22, 23 e 24 de xullo). 

− As transformacións da industria na paisaxe e na cidade (Arteixo, do 27 ao 31 

de xullo). 

− The future of the European Union 4: the aftermath of the crisis (do 27 ao 31 

http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0031.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0051.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0051.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0052.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0057.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0057.html
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso1.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso2.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso3.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso4.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso5.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso6.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso6.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso7.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso8.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso9.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso10.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso10.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso11.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso11.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso12.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso13.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso13.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso14.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso15.html
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de xullo). 

− Liderado e xestión de institucións educativas (leadership and management of 

educational institutions) (do 24 ao 28 de agosto). 

− Estratexias cidadáns para os tempos da crise 4 (Laracha, do 31 de agosto ao 4 

de setembro). 

− Seminario internacional sobre a primavera árabe (do 15 ao 18 de setembro). 

−  II Curso de verán “Ciencias sociais, educación e sociedade: exilios, 

migracións e fronteiras” (18 e 19 de setembro). 

− Políticas de integración de inmigrantes: debates sobre a xestión de alteridade 

(do 21 ao 25 de setembro). 

−  II Curso de verán "Oriéntate e planifica o teu futuro. Orientación laboral, 

emprendemento e empregabilidade” (23, 24 e 25 de setembro). 

A comunidade universitaria da UDC disporá de 4 bolsas por curso de asistencia 

gratuíta para o estudantado e unha para cada sector de PDI e de PAS (só se 

concederá unha bolsa por interesado). 

Estas bolsas outorgaranse por rigorosa orde de solicitude na Oficina de Cursos. 

Máis información: 

− www.udc.es 

− http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/ 

− Teléfono: 981 167 000 

Universidade de Vigo 

A Universidade de Vigo, a través dos seus tres campus universitarios (Vigo, Ourense 

e Pontevedra) tamén organizan cursos de verán, ben directamente ou a través do 

Centro de Linguas da Universidade de Vigo. 

Teléfono: +34 986 812 250 

Fax: +34 986 818 649 

Correo electrónico: centrodelinguas@uvigo.es 

http://www.uvigo.es 

− Custo dos cursos:  

O custo dos cursos poden variar dunha a outra universidade. A modo 

indicativo, na Universidade de Santiago de Compostela os cursos de 30 o 

máis horas lectivas teñen un custo de 120 € e os seminarios e xornadas de 

menos de 30 horas é de 70 €. Tamén hai una taxa reducida, aplicable a 

estudantes de calquera universidade ou en estudos de formación 

profesional, pensionistas, persoas desempregadas e PDI e PAS da USC. 

Neste caso, para os cursos de 30 ou máis horas lectivas o prezo é de 70 € e 

http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso16.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso16.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso17.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso18.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso19.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso19.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso20.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso21.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2015/curso21.html
http://www.udc.es/
mailto:centrodelinguas@uvigo.es
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para os seminarios e xornadas de menos de 30 horas o prezo é de de 40 €. 

Máis información:  

− http: www.usc.es 

 Correo electrónico: cursosdeveran@usc.es 

http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/2015/curso_0051.html 

9.2 CURSOS DE IDIOMAS 

As universidades galegas imparten tamén cursos de idiomas durante o verán, a 

través dos centros de linguas modernas. 

Cursos de idiomas do Centro de Linguas Modernas da Universidade de Santiago 

Máis información:  

− Negociado do Centro de Linguas Modernas 

Edificio da Facultade de Filoloxía, 1.ª planta 

Avda. de Castelao, s/n 

Santiago de Compostela 

Teléfono: 881 811 757 

Correo electrónico: clm@usc.es 

− Para cursos no Campus de Lugo 

Centro de Linguas Modernas  

Edificio Intercentros 

Lugo 

Teléfono: 982 822 460  

Cursos de idiomas no Centro de Linguas Modernas da Universidade da Coruña 

− http://www.udc.es/centrodelinguas/verano/index.html 

Cursos de idiomas no Centro de Linguas Modernas da Universidade de Vigo 

Máis información: 

− http://cdl.uvigo.es/cursos_veran 

9.3 CURSOS DE VERÁN NA UNED  

A Uned convoca 165 cursos de verán desde as súas 40 sedes. 

Máis información: 

− http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 

− http://extension.uned.es/cursosverano_sedes 

mailto:cursosdeveran@usc.es
http://www.udc.es/centrodelinguas/verano/index.html
http://cdl.uvigo.es/cursos_veran
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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9.4 UNIVERSIDADES EN ESPAÑA QUE OFRECEN CURSOS DE VERÁN 

− Universidade Alcalá de Henares: www.uah.es  

− Universidade de Alacante: www.univerano.ua.es 

− Universidade de Almería: http://nevada.ual.es:81/CURSOSVERANO/index.php  

− Universidade de Barcelona http://www.ub.edu/estiu/  

− Universidade de Cádiz: www.uca.es  

− Universidade de Cantabria: http://www.unican.es/webuc/internet/  

− Politécnica de Cataluña: http://www.upc.es/  

− Universidade CEU San Pablo: http://www.rrii.uspceu.é/pages/summer-

school/rrii-summer-school.html  

− Universidade de Córdoba: http://www.uco.es/estudos/sep/corduba/  

− Universidade Complutense: www.ucm.es  

− Universidade Complutense no Escorial: http://www.ucm.es/info/ucmp/index.php  

− Universidade de Estremadura: 

http://www.unex.es/unex/goberno/direccion/viceext/estrutura/cursos_verán/  

− Centro Mediterráneo Universidade de Granada:http://www.ugr.es/ugR/ 

index.php?page=estudos/verán/index  

− Universidade Jaume I: http://www.uji.es/CA/serveis/sasc/cest2008/  

− Universidade Juan Carlos I: www.urjc.es  

− Universidade de Málaga: http://www.fguma.es/cursosverano/  

− Universidade de Oviedo: www.uniovi.es  

− Universidade Pablo de Olavide en Carmona: 

http://www.upo.es/olavideencarmona/ 

− Universidade do País Vasco: http://www.sarrera.ehu.es 

− Universidade Politécnica de Madrid 

http://www.upm.es/cursosverano/cursos.html  

− Universidade de Salamanca: www.usal.es  

− UIMP en Santander: www.uimp.es  

− Universidade de Teruel:http://teruel.unizar.es 

− Xarxa estiu: http://www.estiu.info/  

− Universidade de Zaragoza: www.unizar.es  

http://www.unizar.es/
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− Universidade do Mar: Cursos na rexión de Murcia e Illas 

Baleares:www.um.es/unimar 

− Cursos de Verán UNED Tenerife: http://www.unedtenerife.com  

− Universidade de Verán de Adeje:  

http://www.ull.es/viewcontent/institucional/ull/2276467/es  

− Universidade de Verán de La Gomera: 

http://www.universidadveranodelagomera.com  

− Universidade de Verán de Lanzarote: 

universidaddeverano@eccabildodelanzarote.com 

www.universidaddeveranodelanzarote.com  

− Universidade de Verán de Maspalomas-Gran Canaria:  

info@universidadveranomaspalomas.org  

http://www.universidadveranomaspalomas.org  

− Universidade Ambiental de La Palma: info@universidadambientaldelapalma.es  

http://www.universidadambientaldelapalma.es/  

10. OUTRAS ACTIVIDADES EN GALICIA 

10.1 FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA DE ORTIGUEIRA  

− Datas: 16-20 de xullo do 2015 

− Lugar: Ortigueira. A Coruña  

− Contido: distintas actuacións de música folk, obradoiros de danza, fotografía, 

instrumentos tradicionais, feira de artesanía, desfile e actuacións de bandas, 

radio en directo, actuacións espontáneas.  

Máis información e programa: 

− www.festivaldeortigueira.com 

10.2 RAZSURF  

Actividade: XVIII campamentos de surf.  

Entidade: rázsurf.  

Contido: oferta varios cursos de 7 ou 10 días de duración para elixir durante os meses de 

xuño, xullo, agosto e setembro, na praia de Razo (A Coruña). Inclúe a estadía en pensión 

completa, actividades e todo o material necesario. Este ano tes varias opcións: 

- Surf-camp para nenos menores de 17 anos, surf-skate, surf-kite, surf-inglés, só 

clases.  

http://www.universidadverano/
http://www.universidadambientaldelapalma.es/
http://www.festivaldeortigueira.com/
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Máis información: 

− www.razsurfcamp.com  

− Teléfono: 981 752 408 / 659 381 300 

− Correo electrónico: info@razsurfcamp.com  

10.3 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR TURGALICIA 

 TURISMO MARIÑEIRO. Unha oportunidade única para meterte de cheo no 

ambiente mariñeiro de Galicia a través de distintas actividades que pescadores, 

mariscadoras e confrarías queren compartir contigo. Unha experiencia novidosa 

que che permitirá saír a mariscar e a aprender das propias mariscadoras os 

segredos do seu duro oficio. Ou embarcarte nunha travesía moi especial pola ría 

para coñeceres as bateas de mexillóns ou os criadeiros de ostras. Ou gozar dunha 

ruta en barco seguindo os golfiños. 

 RUTA DA CAMELIA. Un suxestivo percorrido do norte ao sur de Galicia a través 

de 12 pazos e xardíns, públicos e privados, onde a camelia reina en todo o seu 

esplendor. Preto de 8000 variedades en xardíns vinculados ao patrimonio 

histórico de Galicia. 

 RUTA DOS FAROS DE GALICIA 

Isto e moito máis podes atopar na páxina de Turgalicia, algunhas delas son percorridos 

en tren: 

− www.turgalicia.es 

 

 

11. DE FESTA  

11.1 FESTAS DE INTERESE TURÍSTICO 

Na Comunidade Autónoma de Galicia contabilízanse 54 festas declaradas pola 

Administración de interese turístico, a maioría celébranse no verán e teñen un carácter 

relixioso, lúdico ou gastronómico. Unha é de interese turístico internacional, 21 de 

interese turístico nacional e 32 de interese turístico de Galicia. A continuación, atoparás 

as máis relevantes do verán:  

Festas de interese de Galicia 

− Fogueiras de San Xoán. A Coruña: noite do 23 de xuño.  

− Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira (A Coruña): primeira quincena 

de xullo.  

http://www.turgalicia.es/
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− Gran Premio de Carrilanas de Esteiro. Muros (A Coruña): terceira fin de semana de 

xullo.  

− Romaría da Fraga das Pontes (A Coruña): 24 e 25 de xullo.  

− Mostra da Cheiraría de Buño. (Buño-Malpica de Bergantiños-A Coruña):  

segunda quincena de agosto.  

− A Virxe de Guadalupe (Rianxo-A Coruña): 14 de setembro.  

− Feira do Bonito (Burela-Lugo): primeiro sábado de agosto.  

− Queimada Popular de Cervo (Lugo): sábado seguinte ao 16 de agosto.  

− Festa do Pemento de Arbo (Arnoia-Ourense): primeira fin de semana de agosto.  

− Romaría da Saínza (Rairiz de Veiga-Ourense): setembro.  

− Festa do Pemento de Herbón (Padrón-Pontevedra): primeiro sábado de agosto.  

− Festas de San Roque de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra): semana do 16 de 

agosto.  

− Festa da Empanada de Bandeira (Silleda-Pontevedra): terceiro sábado de agosto.  

− Romaría da Virxe da Franqueira (A Cañiza-Pontevedra): 8 de setembro.  

Festas de interese nacional 

− Festas Patronais de San Roque, en Betanzos (A Coruña): do 14 ao 25 de agosto.  

− Festas Patronais de San Roque, en Sada (A Coruña): 16 de agosto.  

− Romaría de Nosa Señora da Barca, en Muxía (A Coruña): domingo seguinte ao 8 de 

setembro.  

− A Rapa das Bestas de Candaoso en San Andrés de Boimente. Viveiro (Lugo): 

primeiro domingo de xullo.  

− Festas patronais de San Lourenzo, en Foz (Lugo): 10 de agosto (día grande).  

− Festa da Santa Cruz de Ribadeo (Lugo): 1.º domingo de agosto.  

− Romaría do Naseiro, Viveiro (Lugo): finais de agosto.  

− Festa do Polbo do Carballiño (Ourense): 2.º domingo de agosto.  

− Festa da Historia en Ribadavia (Ourense): último sábado de agosto.  

− A Rapa das Bestas de San Lourenzo de Sabucedo. A Estrada (Pontevedra):  

Primeira fin de semana de xullo.  

− Festa de San Bieito de Lérez (Pontevedra): 11 de xullo.  

− Festa do Viño Albariño de Cambados (Pontevedra): 1.º domingo de agosto.  
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− Romaría Viquinga de Catoira (Pontevedra): primeiro domingo de agosto.  

Festas de interese internacional 

− Festas do Apóstolo Santiago (A Coruña): 25 de xullo.  

Máis información: 

− Teléfono: 981 542 343  

12. OUTRAS COUSAS PARA VER E FACER 

12.1 EN GALICIA:  

 Domus-Casa do Home  

Santa Teresa, 1  

15002 A Coruña  

Teléfono: 981 189 840  

O obxectivo deste espazo é divertir o visitante estimulando a súa curiosidade e 

facéndoo reflexionar sobre as características da especie humana.  

Horario: xullo e agosto, de 9 a 21 horas. 

 

 Acuarium  

Paseo Marítimo  

15002 A Coruña  

Teléfono: 981 189 842  

Representación das distintas especies do ecosistema mariño galego.  

Conta tamén con varias actividades:  

- Facer ondas.  

- Pilotar un barco.  

- Como facer nós.  

- Quen come a quen.  

Horario: xullo e agosto, de 10 a 21 horas. 

 Acuapark  

Cerceda  

Teléfono: 696 961 015  

É un parque acuático con piscinas, xogos e zonas verdes.  
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 Vigo-Zoo  

Parque zoolóxico da Madroa. Monte da Madroa. Praza dos Leóns, Vigo  

Teléfono: 986 267 783  

Nas instalacións deste zoo atópanse 90 especies de animais procedentes de todo  

o planeta. Conta cun planetario, un insectario e unha exposición de astronomía. 

Xunto á beira do zoo, discorre un sendeiro panorámico de longo percorrido.  

http:www.vigozoo.com  

Kárting París Dakar  

Praza de Maior, 36990 Sanxenxo (Pontevedra)  

Teléfono: 986 723 977  

Unha superficie total de 50.000 m con varias actividades, circuíto de karts, campo 

de minigolf, lago con canoas, parque infantil, xogos, rutas de sendeirismo.  

Horario: de luns a venres, de 9 a 2 horas; sábados e domingos, de 11 a 9 horas da 

noite. 

 Acuarium Galicia  

Punta Moreiras. O Grove (Pontevedra) 

Teléfono: 986 732 337 

 Casa do Queixo  

Casal de Abaixo, 2  

15816 Grixalva-Sobrado dos Monxes (A Coruña)  

Teléfono: 981 195 729  

Atoparás utensilios, curiosidades e información sobre o mundo do queixo. Tamén 

hai un zoo de animais domésticos e pódense realizar actividades de tempo libre 

con monitores.  

 Museo do Parque Etnográfico do Arnoia  

O parque etnográfico do río Arnoia está integrado polos seguintes elementos:  

− Muíño do Burato: situado á beira do río Arnoia, é unha mostra 

representativa dos numerosos muíños hidráulicos que se poden atopar ao 

longo do río. Desde a súa rehabilitación, un muiñeiro móstralles aos 

visitantes a tradicional moenda de gran do cereal.  
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− Muíño do Tecido-O Fiadeiro: Allariz, como importante zona de produción de 

liño e elaboración de tecidos durante o século pasado, conta na actualidade 

con esta mostra dos aparellos empregados no cultivo e transformación do 

liño, un antigo tear en uso e diversas pezas antigas tecidas á man.  

− Museo do Coiro-Fábrica de Curtidos Familia Nogueiras: nel aínda se poden 

observar os pilos da curtición e as ferramentas empregadas neste oficio.  

 Museo Galego do Xoguete: 

É unha exposición de grande interese, que recolle unha colección de 

aproximadamente 700 xoguetes pertencentes a un veciño de Allariz.  

Teléfono: 988 440 859  

Enderezo: Casa da Cultura  

R/ Castelao, s/n  

Arnoia – Allariz – Ourense  

Teléfono: 988 440 859  

12.2 EN ESPAÑA  

 Port Aventura. Tarragona 

O parque divídese en cinco áreas temáticas: Mediterránea, Polinesia, China, México 

e Far West. As súas principais atraccións son: O Dragon Khan, Stampida, o Templo 

do Fog e Sexa Odyssey.  

Avda. Alcalde Pere Molas, km 2 

Vila-Seca-Tarragona 

Web: www.portaventura.com  

Teléfono: 902 202 220 

 Terra Mítica  

Benidorm-Costa Branca  

Teléfono: 902 020 220  

Descrición: parque temático inspirado no antigo Mediterráneo. Conta con cinco 

áreas temáticas: Iberia, As Illas, Exipto, Grecia e Roma.  

Atraccións principais:  

- Magnus Colosus (a maior montaña rusa de madeira de Europa).  

- O Voo do Fénix: atracción de caída libre.  

- O Labirinto do Minotauro: atracción interactiva.  
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- A Furia do Tritón: atracción acuática.  

Web: www.terramiticapark.com  

 Warner Bros. Park  

Nacional IV saída km 22  

San Martín de la Vega (Madrid)  

Teléfono: 918 211 234  

Descrición: parque dedicado ao cine e aos personaxes da Warner Bros, coma 

Piolín, Bugs Bunny, Tom e Jerry... Consta de 5 áreas temáticas con espectaculares 

atraccións referentes a películas como Batman ou Arma letal.  

Web: www.warnerbrospark.com  

 Illa Máxica  

Illa da Cartuja-Pavillón de España (Sevilla) 

Teléfono: 902 161 716  

Descrición: parque ambientado no mundo das descubertas. Constituído por 5 áreas 

temáticas con numerosas atraccións e espectáculos. 

As atraccións principais son:  

- O Xaguar: montaña rusa.  

- A Furia dos Deuses: nova atracción que simula unha serpe.  

- Planetario.  

- Iguazú: atracción acuática.  

Web: www.islamagica.es  

13.O CAMIÑO DE SANTIAGO 

Chámaselle Camiño de Santiago á ruta de peregrinación que xurdiu cando persoas de 

todos os países comezaron a visitar o sepulcro do Apóstolo Santiago, descuberto en 

Santiago de Compostela a principios do século IX. O Camiño foi declarado pola Unesco 

Patrimonio Universal da Humanidade en 1985 e Primeiro Itinerario Cultural Europeo en 

1987.  

13.1 OS CAMIÑOS 

As rutas establecidas para chegar a Santiago son:  

- O Camiño Francés.  

- A Ruta Xacobea do Mar de Arousa.  

- O Camiño do Norte.  

http://www.warnerbrospark.com/
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- O Camiño Portugués.  

- A Vía da Prata.  

- O Camiño Inglés.  

- O Camiño a Fisterra.  

- O Camiño da Fonsagrada ou Astur-Galaico do Interior.  

13.2 A COMPOSTELA 

É a certificación oficial que concede o Cabido Catedralicio de Santiago e que ratifica a 

peregrinación por motivos relixiosos ou espirituais a Santiago. Para conseguila débese 

amosar a Credencial, co selo dos sitios polos que se peregrinou (refuxios). É necesario 

percorrer polo menos 100 km a pé ou 200 en bicicleta ou a cabalo.  

13.3 A CREDENCIAL 

É un documento que acredita a condición de peregrino. Pódese atopar persoalmente nas 

asociacións do Camiño de Santiago e nos arcebispados.  

13.4 O BOTAFUMEIRO  

Entre os séculos XIII e XIV é posible que empezase a funcionar o botafumeiro, un dos 

símbolos máis coñecidos da basílica compostelá. Símbolo sobre todo de purificación 

espiritual, este grande incensario, que precisa para ser movido sobre as alturas da 

catedral dun grupo de oito tiraboleiros, serviu nas súas orixes para limpar cheiros e 

purificar a Catedral de Santiago. O actual botafumeiro, de 1,10 metros de altura e 50 kg 

de peso, foi realizado en Santiago a mediados do século XVIII.  

Podes atopar máis información nas seguintes entidades:  

 Arquiconfraría Universal do Apóstolo Santiago  

Praza da Inmaculada, 1 

15704 Santiago de Compostela  

Teléfono: 981 572 300 

http: www.archicompostela.org  

 Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago  

Rúa Costa Nova de Abaixo, 17 

15705 Santiago de Compostela  

Web: http://www.amigosdelcamino.com  

Correo electrónico: info@amigosdelcamino.com  

 Oficina de Acollida ao Peregrino  

Rúa do Vilar, 1-3 
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15705 Santiago de Compostela  

Teléfono: 981 568 846  

Fax: 981 563 924  

http: www.peregrinossantiago.es 

Correo electrónico: info@peregrinossantiago.es 

Horario de verán: de luns a domingo, de 9 a 21 horas 

 Oficina do Xacobeo  

Rúa do Vilar, 63 

15705 Santiago de Compostela  

Teléfono: 981 572 004  

Http: www.xacobeo.es  

Correo electrónico: información.xacobeo@xunta.es  

 Catedral de Santiago www.catedraldesantiago.es 

13.5 ALBERGUES DO CAMIÑO 

Os albergues no Camiño polo xeral son gratuítos e teñen preferencia os peregrinos que 

fan o camiño a pé. Ocúpanse por orde de chegada. Existen outras entidades que ofertan 

servizos semellantes pagando a estadía. Tamén podes utilizar os albergues xuvenís e os 

cámpings que pasen polo Camiño, aínda que nestes casos hai que aboar tamén a estadía.  

Podes consultar os aloxamentos e outros datos de interese para facer o Camiño nas 

páxinas web que relacionamos a continuación:  

− www.xacobeo.es 

− www.turgalicia.es 

− www.amigosdelcamino.com 

− www.caminonorte.org 

− www.caminotineo.com 

− www.caminosantiagoastur.com 

− www.viaplata.org 

− www.jacobeus.web.pt 

− www.camisantjaume.com 

14. OUTRAS GUÍAS E PÁXINAS DE INTERESE 

 http://europa.eu/youth/arquive/travelling_europe/index_eu_es.html#b38  

http://www.catedraldesantiago.es/
http://www.xacobeo.es/
http://www.turgalicia.es/
http://www.amigosdelcamino.com/
http://www.caminonorte.org/
http://www.caminotineo.com/
http://www.caminosantiagoastur.com/
http://www.viaplata.org/
http://www.jacobeus.web.pt/
http://www.camisantjaume.com/
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 Guía do trotamundos  

Se queres descubrir Europa, Australia ou os Estados Unidos, este sitio ofréceche 

distintas posibilidades de viaxe. Podes descargar en formato PDF a Guía europea de 

albergues e viaxes en Europa ou, se queres estar ao día de todas as noticias 

relacionadas cos trotamundos, podes suscribirte ao boletín mensual. 

http://www.bakpakguide.com [EN] 

 BUG backpackers guide  

É unha guía sobre Europa dirixida aos trotamundos. Transportes, destinos, festas e 

aloxamento en Europa. 

http://www.bugeurope.com [EN]  

 Let´s Go  

Fai un breve percorrido por Europa cun resumo dos seus destinos máis 

interesantes. http://www.letsgo.com/ [EN]  

 Lonely Planet  

É unha guía internacional de viaxes en liña con información sobre como chegar ao 

lugar elixido, sobre os medios de transporte e os sitios de interese. A procura 

pódese realizar por país e proporciónanse mapas moi útiles. 

http://www.lonelyplanet.com/europe [EN] 

 Rough Guide  

Inclúe apuntamentos sobre países de todo o mundo. Únete a outros usuarios, 

comparte as túas experiencias de viaxe e aproveita as ofertas especiais (air miles). 

http://www.roughguides.com/destinations/europe/ [EN] 

 Viaxar por Europa 

Ofrece información pormenorizada sobre a documentación necesaria para viaxar a 

cada país europeo e explicacións polo miúdo sobre comunicacións, saúde, 

actividades culturais e teléfonos de urxencia. Tes información de cada país se picas 

naquel que che interese. 

http://europa.eu/eu-life/travel-tourism/index_en.htm  

 Visitar Europa  

Este portal ofréceche un panorama sobre cada país europeo que decidas visitar. 

http://www.visiteurope.com  

 Onde ir? 

É unha guía de países que contén información xeral sobre viaxes, aeroportos, 

cruceiros, atraccións, sociedade, mapas, deportes e actividades, saúde etc. 

http://europa.eu/eu-life/travel-tourism/index_en.htm
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Información sobre Europa e o resto do mundo.  

http://www.worldtravelguide.net/europe  

ALOXAMENTO 

 Cámpings 

Ofrece información detallada sobre os distintos cámpings dispoñibles en Europa. 

Indicado por país, rexión, localidade, nome do cámping ou servizos que se ofrecen. 

http://www.eurocampings.co.uk/en/europe/  

 Acampar en Europa  

O sitio Interhike ofréceche consellos para acampar e practicar o sendeirismo en 

Europa.  

http://www.interhike.com/camping.html?clicktracks=topmenu  

 Albergues en Europa  

Ofrece información sobre os albergues onde se pode durmir en Europa, as ofertas 

máis baratas, consellos útiles para viaxar etc. 

http://www.europeanhostels.com/  

 Guía de albergues en Europa  

Esta guía contén fotografías para darche unha idea do tipo de aloxamento antes de 

chegar.  

http://www.europeanhostelguide.com  

 Albergues 

Ofrece información sobre albergues xuvenís de todo o mundo. 

http://www.hostels.com  

 Hostelling international  

http://www.hihostels.com/  

 Belodged.com  

Ofrece a posibilidade de aloxamento gratuíto en todo o mundo a cambio de lles 

ofrecer a súa propia residencia a outros membros da rede. Hai que inscribirse 

antes de poder ser un membro de acollida. 

http://www.belodged.com/1000_Home/1000_1000_Home_en.asp  

 Hospitality Club  

Hospitality Club ofrece a posibilidade de atopar un aloxamento gratuíto en 

calquera país de destino. Para iso hai que inscribirse primeiro como membro e 

estar disposto a recibir na casa hóspedes doutros países. Pódese solicitar 

http://www.belodged.com/1000_Home/1000_1000_Home_en.asp
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información sobre un país específico noutras linguas.  

http://www.hospitalityclub.org/index.htm  

 Hostel World  

Permite coñecer por datas a dispoñibilidade de aloxamento.  

http://hostelworld.com  

 Rede internacional de hospedaxe 

É un servizo de intercambio de aloxamento. Inscríbete como hóspede e poderás 

viaxar e aloxarte na casa doutros hóspedes.  

http://www.tezo.org/en/ps  

15. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLOS CONCELLOS 

15.1 OMIX DE VILAGARCÍA DE AROUSA  

Información: 

Praza Ravella, 1 

36600 Vilagarcía de Arousa 

Teléfono: 986 099 200-Ext.: 211 

Correo electrónico: xuventude@vilagarcía.es 

 Campamentos urbanos de verán 2015 

O Programa de campamentos urbanos de verán 2015 é un programa 

socioeducativo e de lecer de apoio á infancia, co obxetivo de conciliar as 

responsabilidades familiares, persoais e profesionais, ao mesmo tempo que 

garante a igualdade de oportunidades. Levarase a cabo no recinto feiral de Fexdega 

de xulllo e agosto, en horario de 9 a 14 horas 

− Lugar: Recinto Ferial Fexdega. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

− Data de inicio: 17/7/2015. Data de finalización: 31/8/2015. 

− Idades: de 3 a 7 anos. 

 Festa do Voluntariado 2015 

A Festa do Voluntariado é un lugar para a promoción do voluntariado social, para o 

encontro, a reflexión, o intercambio de experiencias e a consolidación de propostas 

de voluntariado a través da posta en marcha dunha serie de actividades: mostra de 

voluntariado, obradoiros, paneis de experiencias, animación na rúa... 

Trátase, por un lado, de difundir e de promover o labor das asociacións da nosa 

comunidade e, por outro, de recoñecer e agradecer ese labor desinteresado que 

prestan as persoas voluntarias. 

http://hostelworld.com/
http://www.tezo.org/en/ps
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− Data: 29/8/2015 

− Horario: 11-14.30 horas 

 Tcnoverán 

Trátase dun proxecto de innovación educativa orientado a mellorar as 

competencias tecnolóxicas da xente moza. Desde un enfoque totalmente práctico 

aprenderán a montar unha empresa de base tecnolóxica. O obxecto é ofertar unha 

actividade educativa cun alto valor formativo, motivacional e transformador. 

− Lugar: Aula de Informática de Matosiños 

− Datas: do 13/7/2015 ao 27/7/2015 

− Total de horas: 20  

− Horario: 10-14 horas 

− Idades: de 16 a 30 anos 

− Prazo de inscrición: do 8/6/2015 ao 3/7/2015 

15.2 OMIX CONCELLO DE COTOBADE 

 Campamento Urbano 

− Requisitos: rapaces de 7 a 11 anos  

− Prazas: 14 para rapaces de fóra do concello e 16 para rapaces do concello 

− Datas: do 12/7/2015 ao 18/7/2015  

− Prezo: 80 € fóra do concello, 60 € empadroados 

− Lugar de realización: CEIP de Carballedochan, 11  

Carballedo 36856 Cotobade (Pontevedra)  

Máis información: Omix Concello de Cotobade 

Teléfono: 986 760 001-Ext.: 3 

Correo electrónico: cultura@concellodecotobade.org 

Provincia: Pontevedra 

15.3 PONTEVEDRA 

Actividades organizadas pola Concellería de Xuventude do Concello Pontevedra. 

Información e inscrición: na Oficina Municipal de Xuventude de Pontevedra 

R/ Sor Lucía, 2, 3.º 

Teléfono: 986 840 367 

Correo electrónico: xuventude@pontevedra.eu  

mailto:xuventude@pontevedra.eu
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Horario de luns a venres, de 9 a 14 horas 

CAMPAMENTOS E ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE 

 Campamentos de tempo libre: Sustinea, no Parque Natural do Xurés 

1.ª quenda: 1-8 xullo (13-15 anos) 

2.ª quenda: 9-16 xullo (10-12 anos) 

 Aula de natureza e interpretación (8-12 anos)  

3 quendas: (1-14 xullo) (15-28 xullo) (29 xullo-11 agosto). 

 Obradoiro de lecer crítico-construtivo-Cando nas cidades choiva, chocolate (8-

12 anos) 6-10 xullo. 

 Obradoiro “Pontevedra polos 4 costados: terra mar e aire” (8-12 anos) 13-17 

xullo. 

 Obradoiro musical e artístico (12-15 anos) 20-24 xullo. 

 Obradoiro de igualdade: Creamos un vídeo con Stop. Motion (8-12 anos) 27-31 

xullo. 

 Actividades culturais, deportivas no medio ambiente 

 Obradoiro “Música de andar pola casa: instrumentos humildes da música 

tradicional”-Todas as idades (sábado 4 xullo). 

 VIII Torneo de Fútbol 7 masculino e feminino. 

 Ponteverán-Cafyd (14-30 anos) (4 e 5 xullo). 

 Estadía no medio ambiente: as fragas do eume (18-35) (21-23 agosto). 

 Apadriña Jam 6.0 (a partir dos 15 anos) (25 xullo). 

 Saída para observación astronómica (12-35 anos) ((7 agosto). 

 Rutas en kayak de mar (16-35 anos) (16 e 23 agosto). 

 Orientación nocturna na Illa das Esculturas e na Illa do Covo (a partir 8 anos) 

(29 agosto). 

 Obradoiro de hula hoop 

Se non cres que podes divertirte mentres fas exercicio físico de mantemento e 

tonificación, ademais de traballar a psicomotricidade e de reducir a retención de 

líquidos. Se non che gusta bailar porque o free style non é o teu, se non che gusta 

deixarte levar e subir o estado de ánimo ata o ceo, entón esta actividade non é para 

ti. 

En hula_hoop/huladance aprenderemos a mover o aro en diferentes partes do 

corpo, a utilizar técnica adecuada do movemento e a xirar ao ritmo da música. O 
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único inconveniente é que é aditivo. 

− Idades: 12-35 anos. 2 grupos de idade (12-16) e (17-35) datas: 6-10 xullo. 

− Horario: 12-13.30 horas 

− Lugar: Pazo da Cultura e Illa das Esculturas. 

− Prazas: 16 (8+8). 

− Cota: 10 € (custo real por praza 45 €). 

 Obradoiros formativos 

 Cursos de iniciación ao piragüismo en Ponte Sampaio (9-15 anos) (6-17 xullo) 

(20-31 xullo) (3-14 agosto). 

 Obradoiro de graffiti “Do bosquexo á parede” (12-35) (6-10 xullo). 

 Obradoiro de hula hoop (12-35) (6-10 xullo). 

 Curso de iniciación á escalada (14-35 anos) (29, 30 xullo e 1 agosto). 

 Cursos de informática (14-35 anos) martes, mércores e xoves (1.º curso: 7-30 

xullo) (2.º curso 4-27 agosto). 

 Obradoiro “Pontevedra polos 4 costados: terra mar e aire” 

Percorreremos a cidade dun xeito diferente, divertido e atractivo. Visitaremos 

algúns dos edificios máis emblemáticos e a zona vella para descubrir elementos 

patrimoniais que adoitan pasar desapercibidos. Camiñaremos polas marxes do río 

Gafos e remaremos debaixo dalgunhas das pontes do Lérez para desembarcar na 

praia fluvial. 

− Idades: 8-12 anos (nacemento entre 2003-2007) 

− Datas: 13 -17 xullo 

− Horario: de 9.30 a 13.30 horas 

− Lugar: Pazo da Cultura e Illa das Esculturas 

− Prazas: 20 

− Cota: gratuíta (custo real da praza 90 €) 

Preinscrición do 15 ao 25 de xuño en liña en www.xuventude.pontevedra.eu 

(Programa Ponteverán) ou presencialmente na Oficina Municipal de Xuventude de 

Pontevedra 

R/ Sor Lucía, 2, 3.º 

Teléfono: 986 840 367 

Horario de luns a venres, de 9 a 14 horas 
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Correo electrónico: xuventude@pontevedra.eu  

 Obradoiro musical e artístico 

Obradoiro de temática musical e artística que pretende o achegamento con 

curiosidade e diversión ás artes en xeral, e á música en particular. 

− Idades: 12-15 anos (nacemento entre 2000-2003). 

− Datas: 20-24 xullo. 

− Horario: 10-14 horas. 

− Lugar: Local de Música. 

− Prazas: 20. 

− Cota: gratuíta (custo real da praza 110 €). 

 Obradoiro de igualdade: “Creamos un vídeo con stop motion” 

O stop-motion é a técnica a través da cal se realizan os debuxos animados e 

consiste en unir imaxes estáticas e en montar un vídeo. Crearán o seu propio vídeo 

para o que tomarán como fío condutor a igualdade entre as nenas e os nenos. 

Escribirán un guión, escollerán os materiais e os escenarios para a acción dentro 

da cidade e coordinarán os diferentes papeis (dirección, creación artística, 

guionista). 

O último día exporemos o resultado das nosas creacións. 

− Idades: 8-12 anos (nacemento entre 2003-2007). 

− Datas: 27-31 xullo. 

− Horario: 9.30-13.30 horas. 

− Lugar: Pazo da Cultura e outros espazos da cidade. 

− Prazas: 20 

− Cota: gratuíta (custo real da praza 95 €). 

 Torneo de fútbol 7 masculino e feminino Ponteverán-Cafyd 

Torneo de fútbol 7 coordinado polo Club de Ciencias da Actividade Física e do 

Deporte (Cafyd). 

− Idades: entre 14 e 30 anos. Estableceranse grupos por categorías: 

 4 cadete masculino (14-15 anos). 

 8 xuvenil masculino (16-18 anos). 

 8 sénior masculino (maiores de 18 anos). 

 4 categoría agrupada feminina (a partir dos 14 anos). 
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− Datas: 4 e 5 xullo.  

− Horario: sábado, de 10 a 14 horas. E de 16 a 20 horas. E o domingo de 10 a 14 

horas. 

− Lugar: campos de herba sintética da Xunqueira prazas: máximo 24 equipos. 

− Cota: 30 € por equipo (custo real 80 €). 

− Prazo de inscrición: ata o 2 de xullo, por rigorosa orde de chegada ou ata que 

se cubran as prazas. 

 Apadriña jam 6.0 

Sexta edición do Apadriña jam que nesta entrega inclúe: basket 3x3, skate, graffiti... 

Contaremos cunha nova mini rampa de skate. 

− Idades: para participar nos torneos requírese ser maior de 15 anos. 

− Data: 25 xullo. 

− Lugar: pistas deportivas de Campolongo. 

− Información e inscrición: 

 Páxina de facebook Apadrina jam 

 Corre electrónico: jam.apadrina@gmail.com 

Colabora: Instituto Municipal dos Deportes 

 Saída para observación astronómica 

Da man da Agrupación Astronómica Rías Baixas realizaremos orientación, 

localización de obxectos de interese e observación de meteoros das Perseidas, 

ademais dun marabilloso Saturno que estará moi visible nestas datas. Unha 

observación con telescopios e prismáticos nun lugar próximo ao que nos 

trasladaremos en autobús. 

− Idades: 12-35 anos (os menores de idade teñen que ir acompañados por 

algún adulto). 

− Data: 7 agosto 

− Horario: 22.15-1.30 horas (saída bus 21.30 horas). 

− Prazas: 55 

− Cota: gratuíta 

 Rutas en kayak de mar 

Percorridos recreativos en kayak de mar guiados por monitorado do Club de 

Piragüismo Vilaboa. 

mailto:jam.apadrina@gmail.com
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Dúas rutas de diferente nivel: 

 1.ª ruta de nivel II: ría de Aldán. Ruta que require coñecementos e 

experiencia previa. É necesario saber remar e ter certo nivel físico 

para a resistencia. 

 2.ª ruta de nivel iniciaicón: ría de Vigo. Río Verduxo e ruta ata a Illa 

de San Simón, con parada. 

− Idades: 16-35 anos 

− Datas: 16 agosto: ría de Aldán. 23 agosto: ría de Vigo. 

− Horario: todo o día. Será necesario o desprazamento do grupo en bus. 

− Prazas: 15 por ruta. 

− Cota: 10 € (custo real da praza 50 €). Inclúe material da actividade e 

desprazamento. 

 Orientación nocturna na Illa das Esculturas e na Illa do Covo 

Consiste nunha primeira parte teórica de aula onde daremos os coñecementos 

básicos de material e seguridade, para logo saír á Illa das Esculturas e á Illa do 

Covo, onde poremos en práctica todo o aprendido. 

− Idades: a partir de 8 anos (menores de idade acompañados por algún adulto) 

− Data: 29 agosto  

− Horario: 21-1 horas 

− Lugar: Illa das Esculturas e Illa do Covo  

− Prazas: 100 máximo 

− Cota: gratuíta 

Imparte: montañeiros pontevedra-a roelo 

 

 Curso de iniciación á escalada 

Actividade organizada co Club de Montañeiros de Pontevedra. Os dous primeiros 

días desenvolverase no rochódromo, onde se impartirán os coñecementos básicos 

sobre material (arnés, cordas, mosquetóns etc.) e seguridade (nós, cadea de 

seguridade etc.), así como a teoría e a práctica das diferentes técnicas deportivas 

para progresar escalando. O día de escola en rocha porase en práctica todo o 

aprendido, pero no medio natural da rocha. 

− Idades: 14-35 anos (cumpridos) datas: 29 e 30 xullo, 1 agosto. 

− Horario: de 19 a 22.15 horas as dúas primeiras xornadas e de 17 a 22 horas o 
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último día. 

− Lugar: 1.º e 2.º día: rochódromo municipal (Pavillón Multiusos da 

Xunqueira). 3.º día: zona de escalada ao aire libre, por determinar. 

− Prazas: 12. 

− Cota: 10 € (custo real da praza 97 €). Inclúe material da actividade. 

 Cursos de informática 

 Internet: navegación, buscas, correo, chat, blogs, redes sociais, seguridade e 

descargas. 

 Presentacións de documentos, fotos e vídeos. 

− Idades: 14-35 anos.  

− Horario: 11.30-13 horas. 

− Datas: martes, mércores e xoves: 1.º curso: do 7 ao 30 xullo. 2.º curso: do 4 ao 

27 agosto. 

− Lugar: Aula de Informática da Casa Azul.  

− Prazas: 18 por curso.  

− Cota: gratuíta. 

 Aula de Natureza e Interpretación 

Actividade organizada pola Oficina de Medio Ambiente. Programa de actividades 

ambientais e lúdicas programadas para levar a cabo nos ámbitos naturais e 

monumentais do noso municipio. Nenos e nenas terán a oportunidade de 

participar de actividades na natureza que aumentarán os seus coñecementos sobre 

o bosque, o mar, o río e a historia da cidade. 

− Idades: 8-12 anos (nacemento entre 2003-2007). 

− Datas: escoller 1 das 3 quendas: (1-14 xullo) (15-28 xullo) (29 xullo-11 

agosto). 

− Horario: 9.30-14 horas. 

− Lugar: Pazo da Cultura. 

− Prazas: 20 por quenda. 

− Cota única: 10 €. 

Preinscrición: do 8 ao 19 de xuño en liña, en www.xuventude.pontevedra.eu 

(Programa Ponteverán) ou presencialmente na Oficina Municipal de Medio 

Ambiente. R/ Churruchaos, 2, 1.º. Teléfono: 986 100 185-Ext.: 7584/83 e enderezo 

electrónico: medionatural@pontevedra.eu, en horario de luns a venres, de 9 a 14 
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horas. 

 Obradoiro de lecer crítico-construtivo 

Cando nas cidades chova chocolate 

Obradoiro inspirado no libro A cidade dos nenos, de Tonucci, onde a través de 

actividades creativas, experimentais e divertidas realizaremos unha reflexión 

crítica sobre a cidade e a ocupación do territorio: onde e como vivimos, como e 

quen constrúe, como era Pontevedra antes de ser vila, como sería o noso espazo 

ideal, como nos relacionamos... 

− Idades: 8-12 anos (nacemento entre 2003-2007). 

− Datas: 6-10 xullo. 

− Horario: 9.30-13.30 horas. 

− Lugar: Pazo da Cultura e Cidade. 

−  Prazas: 20. 

− Cota: gratuíta (custo real da praza 150 €). 

 OBRADOIRO  

Música de andar pola casa 

Instrumentos humildes da música tradicional. Existe unha gran riqueza 

instrumental dentro do folclore galego. Moitos destes instrumentos son 

autóctonos, outros foron introducidos co devir dos tempos e a moitos non se lles 

podería chamar propiamente instrumentos musicais, pois son ferramentas de 

traballo ou utensilios de cociña que foron empregados como percusión para 

acompañar o canto. Este obradoiro estará impartido pola Asociación Os Chichisos. 

− Idades: todas as idades. Actividade para toda a familia. 

− Data: sábado 4 xullo. 

− Horario: 11-13 horas. 

− Lugar: Local de Música.  

− Prazas: ilimitadas. 

− Cota: gratuíta.  

− Prazo de inscrición: ata o 3 de xullo. 

15.4 ESTADÍA NO MEDIO AMBIENTE 

 As Fragas do Eume 

Excursión ao parque natural das Fragas do Eume. Comezaremos coa visita á zona 

histórica de Betanzos e ao parque do Pasatempo, para logo aloxarnos no albergue 
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de Ecoturismo Alvarella, onde terá lugar una charla de bioconstrución e outras 

actividades. O sábado visitaremos as Fragas do Eume (Mosteiro de Caaveiro e 

Centro de Interpretación), para logo gozar na ría de Pontedeume cunha ruta en 

piragua e percorreremos a marisma para observar aves. Pola noite, terá lugar un 

obradoiro de astronomía. O domingo visitaremos a Torre dos Andrade e Vilamaior, 

para rematar coa visita á zona histórica de Pontedeume e ao río Chelo en Betanzos, 

e logo regresaremos a Pontevedra. 

− Idades 18-35 anos. 

− Datas: 21-23 agosto. 

− Prazas: 20. 

− Cota: 25 € (custo real 140 €). Inclúe desprazamento en bus, aloxamento e 

pensión completa e material das actividades. 

 Cursos de iniciación ao piragüismo en Ponte Sampaio 

Cursos impartidos polo Club Río Verdugo de Piragüismo, cos que se pretende que 

os nenos e os mozos coñezan unha actividade deportiva e recreativa coa que poder 

ocupar o seu tempo de lecer. O programa de cada curso inclúe actividades de 

preparación física, exercicios de técnica elemental, xogos, natación, nocións 

teóricas, coñecemento das medidas de seguridade. 

− Idades: 9-15 anos. Requisito: saber nadar. 

− Datas: de luns a venres (incluídos os festivos) 1.º) 6-17 xullo 2.º) 20-31 xullo 

3.º) 3-14 agosto. 

− Horario: de luns a venres, de 12 a 13.30 horas. 

− Lugar: praia da Xunqueira en Ponte Sampaio. 

− Prazas: 12 por curso. 

− Cota: 10 € (custo real da praza 60 €), inclúe material da actividade e o 

desprazamento corre pola conta dos participantes. 

 Obradoiro de graffiti 

Do bosquexo á parede 

O fenómeno do chamado Graffiti HipHop xa ten case medio século de vida e, debido 

á falta de espazos legais onde desenvolver a súa práctica, a sociedade en xeral 

segue ollando para el como un acto vandálico e non como un medio de expresión 

artística. A través desta actividade lúdica, trataremos de amosar a boa práctica do 

graffiti, coñecer a súa historia, as diferentes técnicas, trucos e materiais, fomentar a 

creatividade e a imaxinación, para rematar coa realización dun mural colectivo nun 

ambiente lúdico. Todo isto grazas á colaboración da Comunidade de Veciños do 



    

 69 

Barrio de Campolongo. 

− Idades: 12-35 anos. 

− Datas: 6-10 xullo. 

− Horario: 3 días, de 10 a 11.30 horas, 4.º día de 10 a 14 horas e 16.20 horas e 

5.º día de 10 a 14 horas. 

− Lugar: Casa Azul e un muro cedido por unha comunidade de veciños de 

Campolongo. 

− Prazas: 12. 

− Cota: 15 € (custo real da praza 150 €). Inclúe material da actividade. 

 

15.5 ESPAZO XOVE DE PONTEDEUME  

 Obradoiro de ioga da risa: mércores, de 20 a 22 horas. 

 Obradoiro de graffiti: 25-26-29-30 de xuño, de 18 a 20 horas. 

 Obradoiro Master-cheff: luns, mércores e venres do mes de xullo, de 11 a 13 

horas. 

 Obradoiro de zumba: martes e xoves, dos meses de xullo e agosto, de 11.30 a 

12.30 horas. 

 Obradoiro de reciclaxe: luns, mércores e venres do mes de agosto, de 11 a 13 

horas. 

 Obradoiro de xogos populares: luns, mércores e venres do mes de agosto, de 11 

a 13 horas. 

Máis información: 

− Espazo Xove de Pontedeume 

Avda. de Raxoi, 1  

15600 Pontedeume (A Coruña) 

Correo electrónico: cxpontedeume.traballo@xunta.es.  

Teléfono: 981 430 267 

15.6 OMIX DE ARES  

 Curso de escritura de guións de cine 

Datas: luns e mércores, do 6/7/2015 ao 19/8/2015, de 19.30 a 21 horas. 

Requisitos: quince anos en adiante. 

Prezo: 20 euros de materiais. 

mailto:cxpontedeume.traballo@xunta.es
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Máis información: 

− Omix de Ares. Concellería de Cultura. Rúa María, 11 

15624 Ares (A Coruña) 

Correo electrónico: biblioaresmail.com 

 

 

 

15.7 OMIX CONCELLO DE FENE 

 Día do Deporte na Rúa  

− Lugar: Perillo. Fene (A Coruña) 

− Data: 5/7/2015 

Actividades deportivas lúdicas no competitivas 

Máis información:  

− Omix Concello de Fene 

Avda. do Concello, s/n  

15500 Fene (A Coruña) 

Teléfono: 981 340 366 

Correo electrónico: cultura.deportesene.es 

http: www.fenecidadan 

15.8 OMIX CONCELLO DE MARÍN 

 Campamento Municipal de Verán, acampada en Pontemaril, Forcarei 

− Idades: 8 a 14 anos 

− Datas: 18/8/2015 ao 29/8/2015 

− Requisitos ou datos especiais: empadroados en Marín 

Máis información: 

− Concello de Marín. Omix  

Avda de Ourense,3 

36900 Marín (Pontevedra) 

Horario de atención: de 11 a 14 horas e de 18 a 21 horas 

Teléfono: 986 891 186 

http://www.fenecidadan/
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Correo electrónico: xuventude@concellodemarín.es 

Web: www.concellodemarín.es 
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16. DIRECTORIO: 

16.1 CLUBS DE MONTAÑISMO EN GALICIA  

 A CORUÑA  

 Club Montaña Ferrol. Apdo. de Correos 297. 15480-Ferrol  

 Sección de Montaña Pórtico Astano. Apdo. de Correos 994. 15400-Ferrol  

 Sociedade de Montaña Ártabros. Sta. Teresa, 14, baixo. 15002-A Coruña  

 Sección de Montaña Taranis. Praza de Santo Domingo, 1. 15001-A Coruña  

 Agrupación Montañeiros Independentes. San Nicolás, 45, 1.º A. 15001-A 

Coruña  

 Club de Montaña Pico do Castro. Rúa Falperra 6, 6.º D. 15005-A Coruña  

 Centro Excursionista Galego. Rúa Ines de Castro, 7, Baixo. 15005-A Coruña  

 S. M. Club Deportivo Fontiñas. Rúa Varsovia, 4-C, 4.ºA, Área Central. 15703-

Santiago  

 Agrup. de Montaña e Escalada Bestarruza. Apdo. de Correos 105. 15620-

Mugardos  

 Club de Montaña O Carroucho. Edificio Servizos Múltiples. Ramón Cabanillas, 

14. 15670-O Burgo  

 Club de Montaña O Caxado Manuel Doce Branco. Rúa Brixeo, s/n. 15320-As 

Pontes  

 LUGO  

 S. M. Club Ancares. Concepción Areal, 55-Entr. 27004-Lugo  

 Grupo de Montaña Pena Tallada Reme de Enriba, 4 . 27714-Ribadeo  

 Club de Montaña Mustallar Dr. Fleming 1, 7.º D. 27002-Lugo  

 Club de Montaña O Veral Rúa Pousadela 2, 1.º 27004-Lugo  

 OURENSE  

 Club Alpino Ourensán. Manzaneda Cruz Vermella, 4, 2.º. 32005-Ourense  

 Club Pena Trevinca-Barco. Apdo. 93. 32300-O Barco de Valdeoras  

 Club de Montañismo Kirlo. Apdo. 73. 32300-O Barco de Valdeorras  

 Club de Montaña Fonte de Trave. Avda. Quiroga, 4, 3.ºA. 32350-A Rúa  

 Club de Montaña Ribeira Sacra. Parada do Sil, s/n. 32740-Parada do Sil  

 PONTEVEDRA  
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 Club Montañeiros Celtas. Avda. Camelias, 78, Of. K. 36211-Vigo  

 Club Pena Trevinca-Montañeiros de Galicia. Brasil, 46, Entr. 36204-Vigo  

 Club de Montaña Monteceibe Pi y Margall, 58. 36202-Vigo  

 Club Montaña Serra do Suído. Rúa Serafín Avendaño, 4, 7.º D. 36201-Vigo  

 Club Montañeiros de Pontevedra. Estadio da Xuventude. Rúa Padre Fernando 

Olmedo, s/n. 36002-Pontevedra  

 Club de Montaña Xistra. Rúa Zaragoza 62, baixo (fondo do patio). Apdo. 5430-

36200-Vigo  

 Club de Montaña e Escalada Azimut Pi y Margall, 53. 36202-Vigo  

 Club de Montaña Neno do Curvo Baixada á praia, 2. 36780-A Guarda  

 Club de Montañismo A Peniza. Apdo. de Correos 154. 36500-Lalín  

 Club Alpino da Universidade de Vigo. Fac. Ciencias Biolóxicas, Campus 

Universitario. 36310 Vigo  

 Club de Montaña Monte Faro-Camba. Rúa A, 28, baixo. 36530-Rodeiro  

 Grupo de Montaña Alude Torrecedeira, 55, Of. 7. 36202-Vigo  

16.2 ESCOLAS DE TEMPO LIBRE 

 A CORUÑA 

 CRUZ VERMELLA XUVENTUDE  

R/ Cruz Vermella Española, n.º 1  

15002 A Coruña  

Teléfono: 981 221 000-Ext.: 1583  

Correo electrónico: crjac@cruzroja.es 

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE ALDEBARÁN  

R/ Ramón García Aller, 12-10, baixo  

15010 A Coruña  

Teléfono: 981 270 168  

Correo electrónico: centrotomasbarros.com  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE CAMPA  

Rúa Nova, 18, 1.º dereita  

15003 A Coruña  

Teléfono: 981 214 444  
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Correo electrónico: etlcampa@etlcampa.net  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE LICEO A PAZ  

R/ Sebastián Martínez Risco, 12  

15009 A Coruña  

Teléfono: 670 235 223/981 286 122  

Correo electrónico: futbitoliceolapaz.com  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE QUERCUS  

R/ Perpetuo Socorro, 1,1.º esquerda 

15006 A Coruña  

Teléfono: 686 434 734  

Correo electrónico: etl@querqus.org  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE KELTIA  

R/ Adelaida Muro, 66, baixo 1.º  

15002 A Coruña  

Teléfono: 981 213 730  

Correo electrónico: etlkeltia@yahoo.es  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE UNIVERSIDADE DA CORUÑA  

Pavillón de Deportes. Campus de Elviña. 15071-A Coruña  

Teléfono: 981 167 000-Ext.: 1905 

Fax: 981 167 163  

Correo electrónico: etl.deportesudc.es  

 ESCOLA GALEGA DE TEMPO LIBRE  

R/ General Sanjurjo 122-124, 1.º  

15006 A Coruña  

Teléfono: 981 276 812 

Fax: 981 201 405  

Correo electrónico: egtl@egtl.net  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE XARUMA 

Lugar de Quistiláns-Bugallido 

Ames  (A Coruña)  
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Apdo. de correos 3232  

36025 Vigo  

Teléfono: 639 406 994  

Correo electrónico: escolaxaruma@latinmail.com  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE ICARO  

Estr. Castela, 58-64, esc. C-baixo 

15404 Ferrol  

Teléfono: 981 333 011  

Correo electrónico: etlicaro@wanadoo.es  

 ESCOLA DIOCESANA DE EDUCADORES NO TEMPO LIBRE MONDOÑEDO-

FERROL  

R/ Magdalena, 153, 2.º esq 

15402 Ferrol  

Teléfono: 981 353 295/981 353 150  

Correo electrónico: edetl@mondonedoferrol.org  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE NÉBOA  

R/ Muchiqueira 24 

15579 A Mourela, Neda (A Coruña)  

Teléfono: 981 347 690/699 111 183  

Correo electrónico: escola@neboa.org  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE ANA MOGAS  

Centro Pastoral Ana Mogas Rianxiño 

15920 Rianxo  

Teléfono: 981 866 518  

 ESCOLA DE AIRE LIBRE DE CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO  

R/ Hospitalillo, 2 bis 

15704 Santiago  

Teléfono: 981 552 140 

Fax: 981 563 085  

Correo electrónico: etl.caritassantiago@hotmail.com  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DON BOSCO  

mailto:escolaxaruma@latinmail.com
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R/ Belvís, 2 

15703 Santiago  

Teléfono: 981 582 243 

Fax: 981 570 263  

Correo electrónico: donbosco@infonegocio.com  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE ESCOL@CTIVA  

R/ Betanzos 44, baixo 

15703 Santiago  

Teléfono: 981 582 836/637 851 305  

Correo electrónico: galicia@coperactiva.org  

 ESCOLA SCOUT INSIGNIA DE MADEIRA  

R/ Nosa Sra. da Luz, 14, baixo 

15007 A Coruña  

Teléfono: 981 246 681  

Correo electrónico: antonnovo@gmail.com  

 ESCOLA GALEGA DE LECER E TEMPO LIBRE 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Xunta de Galicia  

San Lázaro, s/n 

 15781 Santiago  

Teléfono: 981 544 866  

Correo electrónico: jose.francisco.rios.millan@xunta.es 

 LUGO  

 ESCOLA LUCENSE DE TEMPO LIBRE  

R/ Monte Picato 18, entreplanta  

27004 Lugo  

Teléfono: 630 61 37 45  

Correo electrónico: darribaprado@hotmail.com  

 BUGALLO, ESCOLA DE TEMPO LIBRE  

R/ Paxariños 30, baixo 

27002 Lugo  

mailto:antonnovo@gmail.com
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Teléfono: 636 04 74 42  

 OURENSE  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE BAIXA LIMIA  

Pza. de San Rosendo 

32880 Mugueimes, Muíños (Ourense)  

Teléfono: 988 456 403  

Correo electrónico: concello.muinos@eidolocal.es  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE ANIMACCIÓN  

R/ Murillo 20, baixo  

32002 Ourense  

Teléfono: 988 391 389  

Responsable: Dositeo Veiga  

Correo electrónico: info@altega.com  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE DE CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE  

Praza de Bispo Cesáreo, s/n  

32005 Ourense  

Teléfono: 988 236 819  

Correo electrónico: caritasourense@teleline.es  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE LIMICORUM  

Centro de Información da Limia CDR O Viso  

Pza. Maior, 1 

32630 Xinzo de Limia (Ourense)  

Teléfono: 988 461 571  

 Correo electrónico: cixdalimia@cdroviso.org  

 PONTEVEDRA  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE MISTURA  

R/ Xusto Martínez 15, 3.º  

36680 A Estrada (Pontevedra)  

Teléfono: 986 572 670  

Correo electrónico: misturatempolibre@yahoo.es 

mailto:caritasourense@teleline.es
mailto:cixdalimia@cdroviso.org
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 ESCOLA DE TEMPO LIBRE DAJALCA  

Apdo. de Correos 456  

36080 Pontevedra  

Teléfono: 629 83 49 33  

Correo electrónico: escolatldajalca@hotmail.com  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE A MIÑA LAREIRA  

Avda. de Rebullón, 21. Puxeiros  

36416 Mos (Pontevedra)  

Teléfono: 986 487 792/986 486 033  

Correo electrónico: colegiolar@colegiolar.com  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE PASPALLÁS  

R/ Altamira 7, 2.º dta.  

36002 Pontevedra  

Teléfono: 986 865 884  

Correo electrónico: etlpaspallas@mundo-r.com  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE RÍAS BAIXAS  

Pza. Méndez Núñez, 1  

36002 Pontevedra  

Teléfono: 986 850 251  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE FERVENZA  

R/ Camiño Costa da Gaiteira, 1  

36317 Vigo  

Teléfono: 606 321 636  

Correo electrónica: fervenza@arrakis.es  

 ESCOLA DE TEMPO LIBRE PASATEMPOS  

Avenida Alcalde Portanet 5, baixo  

36210 Vigo  

Teléfono/Fax: 986 242 313-685 847 741  

Correo electrónico: viaxespasatempos@pasatempos.com  
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16.3 ALBERGUES 

 www.yha.org.uk  

 www.syha.org.uk  

 www.ymca.org.uk  

 www.independenthostelguide.co.uk  

 www.svenskaturistforeningen.se  

 www.backpackers.no  

 www.celtic-accommodation.ie  

 www.hostels-ireland.com  

Rede de albergues:  

 www.svif.se  

 www.srmnet.org 

 www.vandrerhjem.com 

16.4 OFICINAS DE TURISMO  

 Oficina Británica de Turismo:  

www.visitbritain.com  

 Oficina de Turismo de Irlanda:  

www.turismodeirlanda.com  

 Oficina Norueguesa de Turismo:  

www.visitnorway.com  

 Oficina Sueca de Turismo:  

www.visitsweden.com  

 Oficina Finesa de turismo:  

www.visitfinland.com/es  

http://www.independenthostelguide.co.uk/
http://www.svif.se/
http://www.srmnet.org/
http://www.visitfinland.com/es
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16.5 CENTROS ASOCIADOS UNED EN ESPAÑA 

A UNED dispón de varios centros asociados por todo España. Podes coñecelos nesta 

páxina: www.uned.es 

Centros asociados da Uned en Galicia 

A continuación, mostramos información sobre as localidades e por provincias nas 

que hai centros asociados da UNED en Galicia: 

 PROVINCIA DA CORUÑA: A Coruña e Ferrol 

 https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/m

ostrarCentrosAsociados.aspx 

 PROVINCIA DE LUGO: Lugo, Foz, Monforte de Lemos e Viveiro 

 https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/m

ostrarCentrosAsociados.aspx 

 PROVINCIA DE OURENSE: Ourense e A Rúa 

 https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/m

ostrarCentrosAsociados.aspx 

 PROVINCIA DE PONTEVEDRA: Pontevedra, Arousa, Lalín, Tui e Vigo  

 https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/m

ostrarCentrosAsociados.aspx 

Centros Asociados da UNED no resto de España 

No seguinte enlace, podes atopar todos os centros asociados da UNED en España: 

 https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/seleccio

narCursoProvincia.aspx 

Centros da UNED no extranxeiro: 

A UNED ten tamén centro no extranxeiro, localizados nas seguintes cidades: Bata, 

Berna, Bruxelas, Bos Aires, Caracas, Berlín, Munich, Frankfurt, Lima, Londres, Malabo, 

México, París, São Paulo. 

Tamén ten centros que funcionan soamente como centros para a realización de exames 

en: Nova York, Roma, Bogotá e Santiago de Chile. 

 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171802,93_20551294&_dad=porta

l&_schema=PORTAL 

16.6 INSTITUTO DA XUVENTUDE DE GALICIA 

Servicio de Programas para a Xuventude/ Servizo de Participación Xuvenil e Escola 

Galega de Xuventude. 

https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/mostrarCentrosAsociados.aspx
https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/mostrarCentrosAsociados.aspx
https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/mostrarCentrosAsociados.aspx
https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/mostrarCentrosAsociados.aspx
https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/mostrarCentrosAsociados.aspx
https://app.uned.es/CentrosAsociados/Presentacion/Public/modGestion/mostrarCentrosAsociados.aspx


    

 81 

Edificio administrativo San Lázaro, s/n, 3.º andar 

15781 Santiago  

Teléfono: 981 544 926/981 544 866 

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA 

Servizo de Xuventude e Voluntariado 

CC Elviña 

R/ Salvador de Madariaga, s/n 

15008 A Coruña  

Teléfono: 881 881 236/39/41 

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO 

Servizo de Xuventude e Voluntariado 

Rolda da Muralla, n.º 70 

27071 Lugo  

Teléfono: 982 294 224 

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE OURENSE 

Servizo de Xuventude e Voluntariado 

Avda. da Habana, n.º 81, baixo 

32004 Ourense  

Teléfono: 988 386 115 

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PONTEVEDRA 

Servizo de Xuventude e Voluntariado 

R/ Fernández Ladreda, 43, 4.º andar 

36003 Pontevedra  

Teléfono: 986 805 530  

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PONTEVEDRA (VIGO) 

Servizo de Xuventude e Voluntariado 

Concepción Arenal, 8, 1.º 

36201 Vigo  

Teléfono: 986 817 078 


