O VII EMAX convértese, unha edición máis, nun espazo de aprendizaxe
para compartir experiencias asociativas e amosar publicamente o
traballo desenvolvido polas asociacións xuvenís e grupos informais de
mozos e mozas en distintas áreas de actuación.
O obxectivo é o de crear un espazo de reflexión acerca da importancia
da educación non formal, da participación e compromiso dos mozos
e mozas, tanto a nivel individual como a través de grupos informais
e asociacións, divulgando experiencias e estimulando o espírito de
iniciativa dos participantes.
O EMAX porá a disposición de cada entidade xuvenil un espazo para
a exposición de ideas, actividades e proxectos, con zona de stands dos
diferentes colectivos participantes.
Destinatarios: asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos
á xuventude, entidades de voluntariado, mozos e mozas membros de
grupos informais, emprendedores, técnicos de xuventude, informadores
xuvenís, educadores, mediadores xuvenís e todos os mozos e mozas con
espírito de iniciativa e persoas interesadas na materia.
Data: 28 de novembro de 2015
Lugar de realización: Auditorio Municipal. Concello de Padrón. A
Coruña
Prazo e lugar de inscrición: a través do formulario que estará dispoñible
en http://xuventude.xunta.es/
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28 de novembro de 2015. Auditorio Municipal.
Concello de Padrón. A Coruña

Prazo e lugar de inscrición: a través do formulario que estará dispoñible
en http://xuventude.xunta.es/

Concello
de Padrón

Programa
Programa
10.00 h. Acollida e entrega de documentación
10.30 h. Inauguración polo conselleiro de Política Social,
D. José Manuel Rey Varela, e demais autoridades
11.00 h. Organizacións xuvenís: un laboratorio para
o desenvolvemento de competencias
Tiago Santos, director de operacións de Talent Search People
Santiago Domínguez, Confederación de Centros Juveniles
Don Bosco de España
11:45 h. Pausa Café

12:15 h. Construíndo pontes entre as organizacións xuvenís e
os empregadores
13:00 h. Se ves que diluvia, vende canoas
Anxo Pérez, autor de Los 88 peldaños del éxito
14. 30 h. Xantar
16: 30 h. Panel de experiencias de participación xuvenil
17:45 h. A motivación como factor facilitador do emprendemento
Alba Formoso Ramos, TALKK Escola de oratoria e debate.
19.00 h. Remate

