
 

 
 

 

IMAGINA ATLANTICA  PROGRAMA DE INTERCAMBIOS DE 
MOZOS PROFESIONAIS 

 

 

Xuventude Creativa Imagina Atlantica 
 
 

Introdución 
 
O programa inclúe 24 estadías de mozos profesionais nos sectores do espazo cultural 
virtual: arte dixital: 
 

 Comunicación audiovisual 

 Publicidade 

 Produción artística, cultural 

 Produción visual 

 Multimedia 

 Patrimonio e turismo aplicado á arte dixital, ... 
 
 
ESTADÍAS  MEDIAS  
 
12 Estadías de media duración, 15 días (incluído viaxe, aloxamento, manutención), en:  
 

ANGOULÈME (Francia) - (A partir de setembro de 2011) 

 

Nome da organización 
 

Traballo/ habilidades 

2 Minutes  Estudo de animación. Produción de programas 
animados baixo diversos formatos. 

Nomaal Animation 
 

Estudo de animación 
 

Blue Spirit Studio Estudo de animación 

Les films du poissons rouge Estudo de animación 

NT Conseil Consello e desenvolvemento NTIC 

 

 



 

 
 

 

BANGOR -  (A partir de agosto de 2011) 

 

Nome da organización 
 

Traballo/ habilidades 

 
CAST Limited 

Modelado en 3D-reconstrucións de edificios, 
obxectos ao longo do Camiño do Peregrino 
Animacións dos Camiños de Peregrinos 
Interpretación de Arte, Crear Secuencias de vídeo 

National MuseumWales: 
People’s Collection 

Desenvolvemento técnico da API 
Incorporación de aplicacións de realidade aumentada 

CADW 
CADW/Arts Council/Movix 

Interpretación do Patrimonio-Política e estratexia 
Aplicación da tecnoloxía-desenvolvemento de sites 
específicos 
Mostrar apoio moderado previsto para Conwy 
Castelo e Murallas 

 

Oriel Davies Traballar con Paul Granjon na exposición, instalación 
e perfil do seu programa, participación na galería 

Tourism partnership North 
Wales (TPNW) 

Política turística e estratexia de desenvolvemento 
Marketing de Destino 

 
 

PORTO - (A partir de xullo de 2011) 

 
 

Nome da organización 
 

Traballo/ habilidades 

Fundaçâo da Juventude 
(Porto) 

Rexistro fotográfico e de vídeo, crear un contido de 
multimédia para a Web sobre o evento FEIRAS 
FRANCAS 

Fundaçâo da Juventude 
(Porto) 

Produción artística e/ou Produción Cultural. Procesos 
de montaxe, acompañamento e desmontaxe 

Fundaçâo da Juventude Contactos con prensa española, artistas, sector 
audiovisual na rexión norte do país e Galicia 

Canal 180 Publicidade de eventos culturais, práctica televisiva. 
Marketing, comunicación e prensa 

Canal 180 Edición, emisión tradución e subtitulado. 

 
 



 

 
 

 

 
ESTADÍAS DE CURTA DURACIÓN 
 
12 Estadías de curta duración, 3 ou 4 días, para asistir á certames internacionais, feiras 
internacionais, exposicións, ... 
 

 Porto (Norte de Portugal).  

  Angoulême (Francia).  

  Bangor (Gales, Reino Unido).  
 
 

Aqueles mozos profesionais interesados deberán ler detidamente as bases no 

documento que se xunta e poden enviar a súa candidatura a: 

xuventude@xunta.es 

 

 

mailto:xuventude@xunta.es

