NORMAS DE PARTICIPACIÓN NOS INTERCAMBIOS
O programa galego de mobilidade “A Xuventude no Mundo” pretende
que os mozos/as de Galicia, poidan coñecer outras rexións europeas e
medios de vida diferentes aos que habitualmente están acostumados, relacionándose durante unha semana con mozos/as doutros contornos e sendo partícipes dunhas experiencias e coñecementos que se pretenden conseguir
mediante unha educación non formal a través dos seguintes obxectivos:
obxectivos
Facilitar e potenciar a participación, o desenvolvemento persoal e a autonomía dos mozos/as que favorezan a toma de decisións na vida adulta.
Aprendizaxe e cooperación entre mozos/as de diferentes rexións
mediante a convivencia e a interacción.
Coñecemento e ampliación doutras linguas e culturas.
Eliminar prexuízos, potenciando a solidariedade, o voluntariado e a tolerancia.
Comprensión da diversidade sociocultural.
Concienciación da necesidade da protección permanente do medio natural.

lugar de realización
- Italia, en Giulianova (Rexión Abruzo). Un día/noite en Roma.
- Italia, en Cogolo de Peio-Trento (Rexión Trentino-Adagio).
Con posibilidade de pasar optativamente un día/noite en Venecia.
- Francia, en Evry, preto de París.
- Grecia, en Thessalóniki.
- Hungría, en Vezpren e Budapest.
- Romanía, en Bucarest.
- Bulgaria, en Veliko Tarnovo. Un día/noite en Sofía.
- Portugal, en Esposende.
- Portugal, en Figueira da Foz.

información xeral
O programa vai destinado aos mozos/as residentes en Galicia, que teñan
entre 18 e 30 anos.
O prazo de inscrición vai comenzar as 09.00 h do día 11 de agosto e ata que
se cubran as prazas, ou no seu defecto ata o día 20 de agosto.
Para a admisión de participación será preciso o envío dun correo electrónico
a dirección: galeuropa@xunta.es, cos datos que se solicitan no formulario de
inscrición que se atopa na páxina web da Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado: www.xuventude.net
Admitiránse en cada intercambio, as primeiras solicitudes que se envíen para
o mesmo, sempre que se realice o ingreso da cota de participación na conta
bancaria que se lles comunicará por correo electrónico. De non recibir a
comunicación de admisión no prazo de 5 días, entenderase que non se
obtivo a praza.
O ingreso realizarase nas 48 horas seguintes a que se lles comunique por e- mail
a súa admisión no programa. Enviarase o xustificante do ingreso por correo, escaneado ou ao fax 981 545 843, no citado prazo de 48 horas. De non facer o ingreso
da cota de participación neste prazo quedaría anulada a solicitude e procederíase á admisión dos seguintes que se atoparan na lista de espera.
A xustificación de posesión do Carné Xove farase mediante o envío da fotocopia por correo escaneado ou ao fax 981 545 843, no prazo de 48 horas desde
a comunicación de admisión.
A falta de datos ou de ser erróneos os facilitados na solicitude de participación, pode ocasionar a desestimación da solicitude.
En cada intercambio tamén participará un coordinador polo grupo galego
como interlocutor co grupo do país que se visitará.
*O proxecto que se desenvolverá en Cogolo de Peio-Italia, ofrece a posibilidade de coñecer a cidade de Venecia desde a chegada ao aeroporto, e ata o
día seguinte as 16 horas, cun custe adicional de 75 euros.
Só se admitirá unha solicitude de intercambio por persoa (agás para reserva).
Só unha inscrición por correo electrónico.

INTERCAMBIO EN VEZPREM e BUDAPEST (Hungría)
- Temática: Globalización: causas e efectos
- Datas de realización: 29 Agosto- 5 Setembro 2010
- Lugar de celebración: Veszprem e Budapest
- Participantes: 14 mozos/mozas de 18 a 30 anos.
- Aloxamento: Hotel
- Organizacion de acollida: Magyar ENSZ Modell Diakegyesulet
- Achega participante: 300 €uros
Con carné Xove (25% desconto): 225 €uros.
obxectivos
A globalización é política, tecnolóxica e cultural ademáis de
económica, é unha suma complexa de procesos e non un só. Supón
a desaparición das fronteiras xeográficas, materiais e espaciais.
As redes de comunicación, dende a Internet aos teléfonos
móbiles, poñen en relación e interdependencia a todos os países e
a todas as economías do mundo, facendo realidade a chamada
“Aldea Global”.
O que sí é unha realidade é que está a reestruturar a nosa
forma de vida. A globalización ten que ver coa idea de que todos
vivimos agora no mesmo mundo, fenómeno complexo de carácter
internacional.
A asociación Magyar ENSZ Modell Diakegyesulet pretende,
mediante a interacción dos mozos de Galicia e Hungría, os obradoiros, conferencias, debates e visitas específicas que se desenvolverán durante o encontro, que se afonde nas causas que produce a
globalización no mundo e así poder actuar máis conscientemente.

información

actividades
Conferencia na Universidade Pannonia sobre aGiulianova
cultura e historia de Hungría.
Percorrido polos principais lugares de interese da cidade de Veszprem.
Visita á fabrica de porcelana de Herend: o impacto do mercado global en
manufacturas artesás.
Obradoiro:
- A presenza da globalización na túa vida persoal /cotiá.
Visita ao lago Balaton e debate sobre a globalización do turismo.
Encontro no palacio municipal de Veszprem cos representantes municipais:
- Actividades locais que se desenvolven para a xuventude.
Debate sobre as causas e efectos da globalización nas economías dos países
menos desenvolvidos.
Coñecemento do Parlamento de Hungría en Budapest. Encontro cun representante do Parlamento.
Visita a Buda:
- O distrito do Castelo.
Percorrido polos principais monumentos da cidade.
Dous días de intercambio en Budapest.

INTERCAMBIO EN ESPOSENDE (Portugal)
- Temática: Património Cultural: Unha história de mans dadas?
- Datas de realización: 12/19 setembro 2010
- Lugar de celebración: Forjães, Esposende (Minho e Porto).
- Participantes: 11 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Antas (Esposende)
- Organizacion de acollida: ACARF & Junta de Freguesia de Forjäes
- Achega participante: 100 €uros
Con carné Xove (25% desconto): 75 €uros.
obxectivos
A través duhna aprendizaxe non formal, comparar, coñecer e
reflexionar sobre o patrimonio dunha sociedade como lazo de unidade
cultural.
Establecer entre os mozos/as de diferentes grupos lazos de
amizade, capaces de vencer prexuízos e “traspasar fronteiras”.
Trocar opinións, experiencias e vivencias.
Dar a coñecer un país, unha rexión, unha cultura.

información

Esposende

actividades
Conferencias sobre: o patrimonio cultural, a civilización castrexa,
o inicio da nacionalidade de Portugal, desde o descubrimento até os dias
de hoxe.
Visitas, para coñecer a realidade do patrimonio arquitectónico portugués, a:
- Viana do Castelo,
- Ponte de Lima,
- Braga,
- Guimarães e Porto.
Viño: unha identidade nacional – visita ás caves do viño do Porto.
- Obradoiro de danzas tradicionais portuguesas.
- Debates e encontros con políticos e dirixentes asociativos:
Minho-Galiza: disparidades e semellanzas.
- Xogos e actividades recreativas.

INTERCAMBIO EN FIGUEIRA DA FOZ (Portugal)
- Temática: Emancipación xuvenil
- Datas de realización: 26 Setembro a 3 Outubro 2010
- Lugar de celebración: Figueira da Foz, Portugal
- Participantes: 14 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel
- Organizacion de acollida: Grupo de Escoteiros 207 da AEP
- Achega participante: 133 €uros
Con carné Xove (25% desconto): 100 €uros.
obxectivos
Coñecer o estado das políticas e oportunidades que ofrecen aos
mozos/as en diferentes países en relación coas súas necesidades, a vivenda, o emprego e as dificultades que poidan existir para alcanzalas.
Promover a participación dos mozos/as na cidadanía, desenvolvendo a solidariedade e promovendo a tolerancia entre os mozos/as para
promover a cohesión social.
Promover e fomentar a igualdade de oportunidades e a cooperación
europea.
Promover a participación e a inclusión dos mozos/as con menos
oportunidades.
Desenvolver a educación non formal co fin de contribuír ao seu
desenvolvemento persoal.
Fomentar a adquisición de conciencia de sí mesmo e buscar solucións para o futuro da realización persoal.
Dar a coñecer as subaccións do Programa Xuventude en Acción a
todos os interesados e a comunidade local.
Promover o multilingüísmo e animar aos mozos/as a aprender outro
idioma.

información

actividades
Coñecemento da maior fábrica de papel de Europa, SOPORCEL, sita en Figueira da Foz.
Elaboración do documento "Dificultades e Oportunidades de Capacitación da
Xuventude en Europa”.
Contacto coa cultura e o patrimonio: visita á Universidade máis antiga de
Portugal, en Coimbra.
Recepción dos participantes no IPJ- Coimbra.
Visita a unha fábrica para a produción de arroz na zona rural.
Visita ao Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém e Padrão dos Descobrimentos.
Preparación Actividade Misterio (Feira da comunidade local) .
Contacto coa Empresa de deportes Radicais, localizada na Serra da Boa
Viagem, Concelho da Figueira da Foz.
Visitas: Faro do Cabo Montego e Serra da Bao Viagem.
Búsqueda do Tesouro na Serra da Boa Viagem.
Obradoiros:

- Os mozos/mozas e a cidadanía europea.
- Políticas de xuventude en Portugal.

INTERCAMBIO EN PARIS e EVRY (Francia)
- Temática: Xuntos contra a discriminaciónTodos iguais/ todos distintos
- Datas de realización: 10/17 outubro 2010
- Lugar de celebración: París e Evry, Francia.
- Participantes: 11 mozos/mozas de 18 a 30 anos.
- Aloxamento: Hotel preto de París
- Organizacion de acollida: Asociación Vila Nova
- Achega participante: 300 €uros
Con carné Xove (25% desconto): 225 €uros.
obxectivos

París, coma todas as grandes megápoles do mundo, coñece e está
composta por unha grande diversidade étnica, social, cultural, relixiosa e
de opinións. É un autentico laboratorio da vida da humanidade no futuro.
Neste intercambio a asociación Vila Nova pretende, mediante a
interacción dos mozos/as de Galicia e a través de obradoiros, conferencias, debates e visitas especificas, que se desenvolverán durante o encontro, que se afonde nas causas que produce a diversidade no mundo e así
poder actuar máis conscientemente.

información

actividades
Conferencias e debates con asociacións:
- « Centre parisien Gay & Lesbien»
(loita contra as discriminacións – preferencias sexuais).
- « Maison du monde» (libertade de opinións).
- Maison des Dom Tom (anti racismo).
- Bar dans le Noir (loita contra as discriminacións – deficientes).
Visitas:
- Centro de Gais e Lesbianas ( visita guiada).
- A cidade de París : Instituto do Mundo Arabe, Louvre, Puces de
Clignancourt, Arc de Triomphe, Champs Elysées, Tour Eiffel.
- Recorrido por Versailles: Castelo e xardíns.
- Evry : Cathedral, Mesquita, synagogue, Pagoda.
Encontros con asociacións: “Maison du Monde”.
Obradoiros:
- Bailes.
- Festas interculturais.
- Ice breakings.
- Escritura dun manifesto da Tolerancia.

INTERCAMBIO EN THESSALONIKI (Grecia)
- Temática: Medio natural e tempo libre
- Datas de realización: 26 setembro/ 3 outubro 2010
- Lugar de celebración: Thessaloniki.
- Participantes: 11 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel
- Organizacion de acollida: Skakistikos Omilos Panoramatos
- Achega participante: 300 €uros
Con carné Xove (25% desconto): 225 €uros.
obxectivos
Os mozos/as modernos pasan pouco tempo ao aire libre, así é a
realidade. Se non están estudando ou traballando, están na casa co ordenador, nas redes sociais, por exemplo, que están moi de moda ultimamente.
E iso pasa porque, xunto coas cousas boas, o progreso fainos esquecer as cousas sinxelas, pero á vez, moi divertidas, como por exemplo,
xogos en grupo, paseos polas fragas, recollida das baias, etc.
Os científicos non se cansan de facer novas probas para demostrar
as vantaxes da estancia ao aire libre, pero case seguro, que os mozos/as
simplemente non saben facer estas cousas, por que non está ninguén para
ensinárllelo.
Durante o intercambio bilateral os mozos/as van ter a oportunidade de integrarse e expresarse mediante o uso de practicas medioambientais non
formais.
Os obxectivos principais deste proxecto son: establecer ferramentas
para a formación medioambiental non formal, transferir o coñecemento de
boas prácticas de España e Grecia, acercar os mozos/as á natureza, ensinarlles distintas maneiras de pasar o seu tempo libre con máis proveito para a
saúde.

información

actividades
Visita a Thessaloniki e arredores.
Xogos orientativos e paseo de 6 km pola fraga, utilizando GPS e tablet
notebook.
Actividades en equipo na praia.
Visitas a museos: o da Cultura da vida rural, o Marítimo, o Arqueolóxico.
Implementación de obradoiros interiores e exteriores, con axuda de entrenador xuvenil SALTO.
Encontro con respresentantes de NGO, presentación do seu traballo.
Audiencia co alcalde na Casa Municipal: Actividades que se realizan
para a xuventude.
Conferencia no Novo Centro Cultural en Panorama Thessaloniki, aberto
para o público e os medios de comunicación.
Presentación pola parte do grupo grego sobre Grecia e do grupo galego
sobre Galicia.

INTERCAMBIO EN BUCAREST (Romanía)
- Temática: Tolerancia intercultural
- Datas de realización: 27 Setembro / 04 Outubro 2010
- Lugar de celebración: Bucarest, Romanía
- Participantes: 14 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Hotel
- Organizacion de acollida: Asociación Sin Fronteras
- Achega participante: 300 euros
Con carné Xove (25% desconto): 225 euros
obxectivos
A asociación Sin Fronteras organizou varios proxectos co tema da
interculturalidade e políticas de tolerancia entre países europeos.
O presente intercambio é un medio para compartir toda a experiencia acumulada.
O obxectivo principal é difundir entre os participantes do intercambio, mediante unha maior implementación, os seguintes conceptos: tolerancia, discriminación e medios para eliminar a igualdade de oportunidades, políticas de tolerancia.
Reunirse para compartir e intercambiar opinións sobre os problemas
comúns, coñecer a cultura galega e rumana.
Neste intercambio se pretende amosar a realidade social dunha
cidade europea mediante a estancia no contorno, ver unha cultura diferente, poder vivir outra realidade durante unha semana.

información

actividades
Reunións sobre a tolerancia intercultural entre rexións europeas, debates con mozos/as rumanos.
Reunión cunha asociación de estudantes de Bucarest.
Encontros con autoridades locais.
Obradoiros sobre políticas de tolerancia e igualdade de oportunidades.
Traballo para realizar unha revista e outras actividades dinámicas.
Visitas aos principais puntos de interese: Museo do Parlamento, Museo
Nacional de Historia de Romanía, Ateneo Rumano, Pazo Real, Castelo
de Bran “Drácula”.
Presentación da cultura rumana e galega.
Coñecer o arte de Romanía- concerto no Ateneo Romano.

INTERCAMBIO EN TERAMO E ROMA (Italia)
- Temática: Desenvolvemento sostible
- Datas de realización: 18/25 setembro 2010
- Lugar de celebración: Giulianova ( Provincia de Teramo )
e un dia/noite en Roma.
- Participantes: 15 mozos/mozas de 18 a 30 anos.
- Aloxamento: Hotel
- Organizacion de acollida: Cooperativa Formatalenti
- Achega participante: 300 €uros
Con carné Xove (25% desconto): 225 €uros.
obxectivos
Con ocasión da Década da Educación para o Desenvolvemento
Sostible 2005-2014 ", proclamada pola campaña mundial da ONU e coordinada pola UNESCO, co fin de construír máis xusta e harmoniosa a sociedade, orientada ao respecto polos outros, o planeta e as xeracións do
futuro, a organización “Formatalenti” de Giulianova da Provincia de
Teramo na Rexion de Abruzzo, desenvolveu o proxecto "Environmental
Change”.(Intercambio medioambiental).
Este será un camiño na educación non formal que ten como obxectivo, promover estilos de vida con baixo impacto ambiental, mediante un
intercambio de mozos da rexión de Galicia e da provincia de Teramo.
Neste sentido, introducirase aos participantes no concepto de
desenvolvemento sostible e medirase a "pegada ecolóxica", o impacto
ambiental do seu estilo de vida. Temas como consumo de alimentos, auga
e enerxía serán tratados mediante: obradoiros, visitas ao medio ambiente,
obradoiros de cociña, simulacións de gastos, as reunións cos agricultores
locais e visitas a facendas orgánicas da zona local.

información

Giulianova

actividades
A Cidade de Giulianova. Visita aos principales puntos de interese.
Coñecemento da cultura ambiental de Italia.
Visitas a museos: o da Cultura da vida rural, o Marítimo, o Arqueolóxico.
Visita guiada a unha granxa orgánica, a experiencia cos viñedos.
Mesa redonda sobre a declaración de Río.
Encontro no Centro de Educación ambiental de Giulianova.
Obradoiro para a realización dunha páxina web.
Visita turística a cidades de Teramo e á Fortaleza de Civitella del Tronto.
Un día en Roma. Os principais monumentos.

INTERCAMBIO EN VAL DE PEIO, TRENTO (Italia)
- Temática: O mundo rural
- Datas de realización: 13 Setembro -20 Setembro 2010
- Lugar de celebración: Val di Peio (Provincia de Trento)
- Participantes: 14 mozos/as de 18/30 anos
- Aloxamento: Apartamento
- Organizacion de acollida: Ecomuseo Val di Peio
- Achega participante: 300 euros
Con carné Xove (25% desconto): 225 euros
obxectivos
Coñecer o mundo rural alpino, a súa cultura e os seus valores a
través de demostracións in situ de técnicas de cultivo, de artesanado, de
producións agroalimentarias, de formas de xestión ambiental, da cría de
gando, etc.
O descubrimento do mundo rural e das súas antigas tradicións é un
paso necesario para a valorización da cultura e da historia, e para crear
modelos do crecemento orientados ao desenvolvemento sostible que
promoverán estilos de vida cun baixo impacto ambiental.
Durante a semana os mozos participantes estarán acompañados en
todo momento por un grupo de expertos e vivirán unha semana ao descubrimento das tradicións autóctonas completamente integrados na cultura
local.

información

actividades
Día do gando: A volta do gando desde as montañas cara as cortes e a
feira tradicional do gando de Cogolo di Peio.
Día da la: A esquilma das ovellas.
Día do pan: O trigo dende o campo ata a mesa, fabricación do pan no
forno típico rural.
Día do liño: Demostración da elaboración do liño.
Día da agricultura: Mercado agrícola con degustación, exposición e
venta de produtos locais.
Día do Parque Nacional del Stelvio: Excursión para coñecer a xestión
ambiental e forestal dentro do Parque Nacional.
Mesa redonda: A importancia das tradicións e da cultura.
Visita a antiga queixería.
Un día en Trento para visitar os seus monumentos.

INTERCAMBIO VELIKO TARNOVO (Bulgaria)
- Temática: Europa é rica porque somos diferentes
- Datas de realización: 9/16 de outubro 2010
- Lugar de celebración: Veliko Tarnovo, e 1 día/ noite en Sofía, Bulgaria.
- Participantes: 15 mozos/as de 18 a 30 anos.
- Aloxamento: Hotel
- Organizacion de acollida: Asociación “Evrosdrujenie Tarnograd”
- Achega participante: 300 €uros
Con carné Xove (25% desconto): 225 €uros.
obxectivos
O obxectivo principal deste intercambio é despertar o interese dos
mozos e mozas e mellorar o coñecemento sobre a Unión Europea.
Permitir aos mozos/as de diferentes entornos culturais e sociais o
aprendizaxe e a comprensión intercultural a través de coñecemento da
diversidade cultural e historia do país de acollida.
Atopar puntos de encontro en común na herdanza dos dous pobos,
buscar a sinerxía de tradicións e no patrimonio cultural.
Promover o diálogo a tolerancia e a solidariedade entre os mozos/as.

información

actividades
Conferencia de prensa ante os medios locais.
Encontro co reitor da Universidade de Agricultura de Plovdiv intercambio
de opinións sobre o sistema educativo búlgaro.
Obradoiro prácticos no bazar Samovodska en Veliko Tarnovo e Museo Etnográfico.

«Veliko Tarnovo - antiga capital cultural de Europa" - reunión coas autoridades do
distrito de Veliko Tarnovo.
En visitas a museos:
Na cidade de Veliko:
Tarnovo "Tsarevets",
a Igrexa dos Mártires de San Cheterideset,
o Museo de Historia.
Na cidade de Arbanasi
"Natividad",
Etara e Bozhentsi.
Na cidade de Troyan - "Monasterio de Troyan
"Konstantzaliev casa".
Un día de visita cultural á capital de Bulgaria - Sofía.

FORMULARIO DE SOLICITUDE
obtención
O formulario de solicitude descargarase da páxina www.xuventude.net
e remitirase, a:
- por e-mail: galeuropa@xunta.es, ou
- por fax : 981 545 843
O formulario será como o do exemplo seguinte:

FORMULARIO DE SOLICITUDE
PROGRAMA GALEGO DE MOBILIDADE “A XUVENTUDE NO MUNDO”

Nome e apelidos _______________________________________data de nacemento__________
DNI / NIE ______________________________________________________________________
Lugar de nacemento: ____________________________________________________________
Enderezo actual: ________________________________________________________________
Localidade: ____________________________________________Provincia________________
C.P.: __________________________________________________________________________
Teléfono de contacto: ____________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________
Intercambio solicitado: __________________________________________________________
Carné xove :
Si
Non

Algunha necesidade especial:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Solicito ser admitido/a no Programa galego de mobilidade “a xuventude no mundo”, acepto as
condicións do programa e comprométome a participar nas actividades que forman parte do intercambio
solicitado.
,

de

de 2010

O/A solicitante

Deberá ir asinado obrigatoriamente e con todos os campos cubertos.

información

xuventude.net

Para máis información:
www.xuventude.net
Tlf:

881 999 567
981 541 688
981 545 937

Fax: 981 545 843
galeuropa@xunta.es

xuventude.net
Para máis información:
www.xuventude.net
Tlf: 881 999 567
981 541 688
981 545 937
Fax: 981 545 843
galeuropa@xunta.es

