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ción e a instalación dun sistema de enerxía solar para a produción de auga quente sanitaria.

Rodeiro avanzou que o proxecto xa está redactado e aprobado e se atopa na última fase de contratación, polo que anunciou que as 
obras poderán comezar unha vez finalice a campaña de verán.

“Estas melloras e as actividades que estamos a desenvolver neste complexo xuvenil demostran que Gandarío e a Marina Española seguirán 
sendo unha instalación fundamental para o desenvolvemento das políticas de mocidade da Xunta”, apuntou o director xeral.

Por último, destacou que o plan de mellora no complexo das Mariñas enmarcase nun programa de obras previsto para as instalacións 
xuvenís dependentes da Xunta, no que serán investidos máis dun millón de euros. Así, tamén se levarán a cabo obras no campamento 
da Devesa, Ribadeo, Benigno Quiroga de Portomarín, Virxe do Loreto de Porto do Son e no das Sinas, en Vilanova de Arousa.

Un total de 1.100 mozos e mozas galegos participan este ano nas actividades 
da campaña de verán na comarca do Barbanza    

Martes, 06 Agosto 2013 06:06

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, visitou hoxe aos participantes das ac-
tividades que se levan a cabo no campamento xuvenil Virxe do Loreto de Porto do Son e A Espiñeira 
de Boiro.

No campamento do Porto do Son está a desenvolverse a iniciativa ‘Natureza xunto ao mar’ de depor-
tes náuticos, con 70 mozos e mozas de entre 13 e 15 anos.

Ovidio Rodeiro recordou que a Administración autonómica vai investir no último trimestre do ano neste centro de preto de 100.000 
euros para a súa mellora.

Pola súa banda, en Boiro están aloxados outros cen mozos e mozas, que desenvolven as actividades programadas polos concellos co-
ruñeses de Brión, Bergondo e Touro, dentro da oferta concertada.
Ademais, a Consellería de Traballo e Benestar promove, xunto ao concello de Boiro e a Deputación da Coruña, un curso de iniciación á 
arqueoloxía para titulados universitarios en historia no complexo arqueolóxico de Neixón.

Un total de 1.100 mozos e mozas de entre 10 e 17 anos participan este ano na Campaña de Verán que a Consellería de Traballo e Benes-
tar organiza nas súas instalacións da comarca do Barbanza: os campamentos xuvenís ‘Virxe do Loreto’ de Porto do Son e ‘A Espiñeira’ 
de Boiro. En total, ao longo deste verán pasarán polo primeiro 720 mozos e polo segundo outros 500.
O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, visitou hoxe aos participantes das actividades que se levan a cabo nestas 
instalacións.

No campamento do Porto do Son está a desenvolverse a iniciativa ‘Natureza xunto ao mar’ de deportes náuticos, con 70 mozos e 
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Máis de 1.300 mozos participan este verán nos campamentos do complexo 
xuvenil das Mariñas, o de maior oferta de toda Galicia

Venres, 09 Agosto 2013 10:24

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, e a delegada territorial da Xunta na Co-
ruña, Belén do Campo, visitaron hoxe aos mozos e mozas.

Rodeiro lembrou que a Xunta investirá 300.000 euros para mellorar estas instalacións.
As obras que se levarán a cabo nos albergues deste complexo forman parte dun plan conxunto de me-
lloras das instalacións xuvenís dependentes da Xunta, ao que se destinarán máis dun millón de euros.

Máis de 1.300 mozos e mozas están a participar ao longo de xullo e agosto nas actividades que Xuventude está a ofertar, a través da 
campaña de verán, no complexo xuvenil As Mariñas, unha instalación composta polos albergues de Gandarío e de Marina Española que 
son os que máis prazas de toda Galicia ofertan para a mocidade.

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, e a delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitaron 
hoxe aos mozos e mozas que están a convivir nestes momentos nestes albergues.

Por unha banda, o de Gandarío acolle agora mesmo tres campamentos. No primeiro deles, 'Actividades no mar', están a tomar parte 90 
mozos e mozas de entre 12 e 14 anos e comprende actividades de táboa, canoa e coñecemento práctico de natureza mariña.

No segundo campamento participan 50 mozos e e mozas de entre 15 e 17 anos que están a realizar actividades enfocadas a aprender 
os principios da navegación a vela, en embarcacións e en táboas de wind surf. Por último, esta instalación conta tamén cunha quenda 
específica para 30 mozos e mozas con discapacidade.

Pola súa parte, a Marina Española acolle a 100 nenos e nenas de entre 9 e 10 anos que toman parte no programa 'A miña a primeira 
aventura' baseado en xogos tradicionais, deporte e actividades culturais e de educación ambiental.

En total, no albergue de Gandarío pernoctarán este verán un total de 730 mozos e mozas de entre 12 e 17 anos e no de Marina Española 
aloxaranse 600 nenos e nenas de 9 a 12 anos.

Este complexo xuvenil reformarse este mesmo ano. Para mellorar estas instalacións, Rodeiro lembrou que a Consellería de Traballo e 
Benestar investirá 300.000 euros na impermeabilización e rehabilitación dos tellados e de varias estruturas de formigón, así como na 
reparación das pistas polideportivas e reparación do valado de peche. O proxecto, ademais, contempla melloras no sistema de calefac-
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mozas de entre 13 e 15 anos. Ademais, nesta instalación tamén se atopan gozando de actividades de verán outros 77 participantes da 
oferta concertada, procedentes da Cruz Vermella e do municipio ourensán de Barbadás.

Ovidio Rodeiro recordou que a Administración autonómica vai iniciar no último trimestre do ano un investimento neste centro de preto 
de 100.000 euros. As obras de mellora consistirán na instalación de paneis solares térmicos para reducir o consumo enerxético, o au-
mento da accesibilidade do centro e en melloras no almacén e peche do recinto.

Estas obras forman parte do Plan de Mellora das Instalacións Xuvenís do departamento autonómico, que conta cun orzamento de máis 
dun millón de euros ata 2015. Permitirá a realización de obras en cinco centros. Ademais de no Virxe de Loreto, realizaranse reformas 
no campamento xuvenil A Devesa de Ribadeo (Lugo), no complexo xuvenil As Mariñas de Bergondo (A Coruña), no albergue xuvenil 
Benigno Quiroga de Portomarín (Lugo) e no albergue xuvenil das Sinas en Vilanova de Arousa (A Coruña) .
Pola súa banda, en Boiro están aloxados outros cen mozos e mozas, que desenvolven as actividades programadas polos concellos co-
ruñeses de Brión, Bergondo e Touro, tamén dentro da oferta concertada, pola que a Xunta de Galicia cede as súas instalacións xuvenís 
a concellos, institucións, asociacións xuvenís e grupos informais.

As actividades que se están a desenvolver nestas dúas iniciativas forman parte da Campaña de Verán para a mocidade da Xunta de 
Galicia, que está a ofertar este ano ao redor de 8.200 prazas en campamentos, actividades para maiores de 18 anos, campos de traballo 
e oferta concertada. O orzamento total ascende a máis de 2,2 millóns de euros, o que permitirá tamén a contratación de ao redor de 
900 monitores de tempo libre.

Curso de iniciación á arqueoloxía
Ademais, a Consellería de Traballo e Benestar promove, xunto ao concello de Boiro e a Deputación da Coruña, un curso de iniciación á 
arqueoloxía para titulados universitarios en historia que se desenvolve ata o 29 de agosto nos castros do complexo arqueolóxico de 
Neixón. Esta iniciativa está concibida como un campo de traballo, onde os estudantes poden realizar prácticas arqueolóxicas de campo 
titorizadas co desenvolvemento de seminarios teóricos e actividades complementarias.

Ovidio Rodeiro visitou hoxe aos 18 alumnos do curso que son, na súa maior parte, galegos titulados en historia pola Universidade de 
Santiago, inda que tamén hai catro alumnos de Madrid, un de Canarias e outro de Los Ángeles (Estados Unidos).
O curso contempla que entre os días 5 e 21 de agosto teñan lugar as prácticas de campo, co obxectivo principal de que os participantes 
desenvolvan as competencias, habilidades e capacitación a nivel básico para a realización de tarefas propias dunha escavación arqueo-
lóxica, coñecendo as técnicas, procedementos e métodos.

Completaranse as prácticas de campo coa realización de actividades de prospección nas ribeiras do río Barbanza no seu treito inicial, 
entre o 22 e o 28 de agosto. Procederase a un primeiro estudo (localización, delimitación e grafado) dunha serie de estruturas con-
servadas a nivel de cimentos, que se concentran nas ribeiras do río Barbanza. A intención é proceder á realización dun inventario das 
mesmas, e valorar o seu interese patrimonial.

Polas tardes, este curso tamén organizará varios seminarios, entre o 7 e o 29 de agosto, que teñen como obxectivo principal achegar 
aos participantes distintas realidades do ámbito da arqueoloxía dende unha perspectiva transversal, para o cal se vai a contar cun 
nutrido grupo docentes cun perfil moi diverso: dende profesores universitarios, especialistas en xestión patrimonial, investigadores, 
técnicos da administración, arqueólogos de xestión e xestores culturais.

Un total de 480 mozos e mozas participarán este verán nos campamentos e 
campos de traballo das Illas Atlánticas    

Martes, 06 Agosto 2013 11:57

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, visitou hoxe o campo de traballo que se 
está a desenvolver en Cíes e o campamento xuvenil de Ons.
Nas Illas Cíes un total de 30 mozos e mozas de entre 18 e 24 anos participan como voluntarios nun 
campo de traballo internacional de carácter medioambiental ata o 13 de agosto.
A actividade é ambiental e consiste en labores de mantemento da illa, vixilancia de incendios, infor-
mación e sensibilización do visitante e intervencións puntuais de mellora e limpeza da illa sur.

Pola súa banda, o campamento xuvenil das Ons acolle durante todo o verán actividades para 360 mozos e mozas de entre 10 e 13 anos 
de idade.
As dúas iniciativas forman parte da Campaña de Verán da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, onde se ofertaron este ano ao 
redor de 8.200 prazas.
O orzamento total ascende a máis de 2,2 millóns de euros, o que permitirá tamén a contratación de ao redor de 900 monitores de tempo 
libre.
Un total de 480 mozos e mozas de entre 10 e 30 anos participan este verán nas actividades que, desde a Campaña de Verán, organiza 
a Consellería de Traballo e Benestar nas illas Cíes e Ons. O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, visitou hoxe o 
campo de traballo que se está a desenvolver en Cíes e o campamento xuvenil de Ons.

Na primeira das illas, un total de 30 mozos e mozas de entre 18 e 24 anos participan como voluntarios nun campo de traballo interna-
cional de carácter medioambiental, que se desenvolve ata o 13 de agosto. Proceden de Galicia, Cataluña, Castela e León, Andalucía, 
Madrid, Lituania, Italia, Francia, Alemaña, Turquía, Rusia e Arxentina.

Ademais desta quenda, este ano as illas Cíes acollen outros tres campos de traballo medioambientais similares ao actual, que tiveron 
lugar do 2 ao 13 de xullo e do 16 ao 27 dese mesmo mes e do 17 ao 28 de agosto, cada un deles tamén con 30 prazas.
O traballo que desenvolven os participantes no campo de traballo é ambiental e consiste en labores de mantemento da illa, vixilancia 
de incendios, labores de información e sensibilización do visitante e intervencións puntuais de mellora e limpeza da illa sur (única illa 
non comunicada por barco de viaxeiros). Todas estas actividades realízanse en colaboración cos traballadores do Parque Nacional das 
Illas Atlánticas.

Como actividades complementarias, os voluntarios poderán realizar actividades deportivas relacionadas co mar, como snorkel, dinámi-
cas grupais, rotas guiadas e actividades de carácter ambiental.
Incluíndo estes catro, este verán organízanse en Galicia un total de 13 campos de traballo con 310 prazas. As actividades abranguen 
desde o eido etnográfico e cultural ata o ámbito ambiental, arqueolóxico ou de fomento do emprendemento.

Os campos de traballo están dirixidos tanto a mozos e mozas de Galicia como a aqueles que residen noutras rexións ou países. Pola súa 
banda, os mozos galegos poden inscribirse tamén nalgún dos 49 campos de traballo que se organizan noutras comunidades autóno-
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mas, ou nalgún dos que se celebran en 27 países dos cinco continentes.
Estas actividades están encamiñadas a favorecer a convivencia, participación, tolerancia e solidariedade entre a mocidade a través da 
realización de labores voluntarias en actuacións de interese social.

'Aventura na Illa'
Pola súa banda, o campamento xuvenil das Ons acolle durante todo o verán actividades para 360 mozos e mozas de entre 10 e 13 anos 
de idade. Na quenda desta semana, 60 participantes de 10, 11 e 12 anos participan na actividade 'Aventura na Illa', onde teñen un pro-
grama composto por sendeirismo guiado, orientación, bicicleta, aula de natureza mariña e astronomía.

Tanto os campos de traballo das Cíes coma os campamentos nas Ons forman parte da Campaña de Verán da Dirección Xeral de Xuven-
tude e Voluntariado, onde se ofertaron este ano arredor de 8.200 prazas en campamentos, actividades para maiores de 18 anos, cam-
pos de traballo e oferta concertada. O orzamento total desta iniciativa ascende a máis de 2,2 millóns de euros, o que permitirá tamén a 
contratación de ao redor de 900 monitores de tempo libre.
 

A campaña de verán de Xuventude oferta este ano na provincia de Ourense 
785 prazas, un 45,3 por cento máis que en 2012    

Mércores, 07 Agosto 2013 11:47

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, e o delegado territorial da Xunta en 
Ourense, Rogelio Martínez, visitaron hoxe aos participantes do campamento xuvenil de Cabeza de 
Manzaneda e aos do campo de traballo de Vilar de Ordelles.

É a primeira vez que o complexo de montaña de Manzaneda está a acoller actividades da campaña 
de verán nas que están a tomar parte 100 mozos e mozas.

O campo de traballo de Vilar de Ordelles (Esgos) oferta 20 prazas e ten un marcado carácter medioambiental no que os voluntarios 
están a recuperar, entre outros, pontes antigas e a colocar muros de pedra.

Rodeiro presentará pola tarde en Ourense o balance de verán do proxecto CEUS, que levan a cabo os integrantes da asociación Acción 
Ambiental.
Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, está a ofertar este verán na provincia de 
Ourense un total de 785 prazas en diferentes actividades dirixidas a mozos e mozas, o que supón un 45,3 por cento máis que as que 
había en 2012.

Así o destacou hoxe o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, quen, acompañado polo delegado territorial da Xunta 
en Ourense, Rogelio Martínez, visitou aos participantes do campamento xuvenil de Cabeza de Manzaneda e aos do campo de traballo 
que se está a desenvolver en Vilar de Ordelles (Esgos).

Por unha banda, en Manzaneda, Rodeiro explicou que é a primeira vez que se realiza un campamento xuvenil neste emprazamento, 
onde ata mañá un total de 100 mozos e mozas de entre 13 e 16 anos están a tomar parte nun programa de ocio e tempo libre educativo. 
Entre outras actividades, están a realizar rotas en bicicleta de montaña, escalada, tiro con arco e piscina. Ademais de en Manzaneda, 
Ourense acollerá este verán outros campamentos xuvenís como os que teñen lugar na instalación de Penedos de Xacinto, en Entrimo; 
no centro de educación ambiental Equal, en Coles; e no albergue de Vilar de Ordelles, en Esgos.

Campos de traballo
Con respecto ao campo de traballo de Vilar de Ordelles, o responsable da área autonómica apuntou que esta actividade oferta 20 prazas 
e ten un marcado carácter medioambiental. Así ata o próximo 12 de agosto, os voluntarios están a levar a cabo actividades de restau-
ración e construción, como sinalización, elaboración de letreiros artesanais en madeira, recuperación de pontes antigas e colocación de 
muros de pedra.

Os participantes, ademais, están a realizar actividades etnográficas e culturais na zona para descubrir as costumes rurais e a cultura po-
pular do interior de Galicia, así como accións relacionadas co coñecemento do contorno natural e monumental da zona. Os voluntarios 
que nestes momentos se atopan en Vilar de Ordelles proceden de Francia, Italia, Uruguai, Rusia, Grecia, Estonia, Arxentina, Canarias, 
Aragón e Galicia.

Rodeiro lembrou que ademais do campo de traballo de Vilar de Ordelles, na provincia de Ourense celébranse tamén en Vilar de Barrio, 
Celanova e Muíños.

Con respecto ao de Vilar de Barrio, que se está a celebrar nestas datas no albergue As Corcerizas, apuntou que esta actividade se centra 
na difusión da bioconstrución, a través de traballos colectivos que mostrar como utilizar materiais ecolóxicos para minimizar os impac-
tos sobre a saúde, o medio e a sociedade.

Os 20 voluntarios que están a tomar parte nesta iniciativa tamén están a colaborar na vixilancia disuasiva para a prevención e detec-
ción de posibles incendios no ámbito da Serra de San Mamede, ao tempo que están a desenvolver traballos forestais para a limpeza de 
sotobosque e a restauración de zonas degradadas por lumes. Os voluntarios proceden, nesta ocasión, de Turquía, Rusia, Francia, Italia, 
Uruguai, Andalucía, Canarias, A Rioxa e Galicia.
En total, o director xeral destacou que en toda Galicia estanse a ofertar 301 prazas en 13 campos de traballos, aos que se inscribiron 
mozos e mozas de toda Galicia, como do resto de España e do estranxeiro, co obxectivo principal de fomentar a convivencia, a partici-
pación e a tolerancia, a través da colaboración desinteresada e voluntaria. Ademais, os mozos e mozas galegas tamén poden asistir a 
campos de traballo ao longo do territorio español e en países como Francia, Alemaña, Finlandia, Italia, Países Baixos, República Checa, 
Portugal e incluso Xapón, México, Corea do Sur e Taiwán.

Por último, Rodeiro indicou que tamén na provincia ourensá se ofertan prazas de actividades para maiores de 18 anos na residencia 
xuvenil Florentino López Cuevillas de Ourense.

Concluíu afirmando que todas estas actividades forman parte da campaña de verán para a mocidade que está a ofertar en toda Galicia 
ao redor de 8.200 prazas en campamentos, actividades para maiores de 18 anos, campos de traballo e oferta concertada. O orzamento 
total desta iniciativa ascende a máis de 2,2 millóns de euros, o que permitirá tamén a contratación de ao redor de 900 monitores de 
tempo libre.
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Xuventude en Acción

Por outra banda, Rodeiro desprazarase esta tarde ata a capital ourensá para presentar no Espazo Xove o balance de verán do proxecto 
CEUS, que levan a cabo os integrantes da asociación Acción Ambiental, un colectivo xuvenil sen ánimo de lucro que realiza actividades 
de carácter ecoloxista e medioambiental. O proxecto CEUS, financiado polo programa europeo Xuventude en Acción, que xestiona en 
Galicia Xuventude, consta de tres fases: charlas participativas enfocadas a analizar a evolución da educación ambiental en Europa, tra-
ballos de voluntariado no humidal Puzo do Lago e visitas guiadas neste mesmo espazo natural que terán lugar este mes e en setembro.
É preciso lembrar que en 2012 participaron en proxectos galegos do programa europeo Xuventude en Acción un total de 969 mozos e 
mozas. Galicia foi a terceira comunidade con máis proxectos aprobados, un total de 60, o que supuxo o 10 por cento do Estado.

Benestar investirá 157.800 euros para realizar obras de mellora no campa-
mento xuvenil A Devesa    

Xoves, 08 Agosto 2013 10:33

O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, visitou hoxe os participantes dos 
campamentos da Devesa, en Ribadeo; dos Chacotes, en Palas de Rei; e do albergue de Area, en 
Viveiro.

Estas tres instalacións, xunto co Benigno Quiroga de Portomarín, acollen os campamentos que se 
celebran este verán na provincia.
En total, a campaña de verán oferta en Lugo case 2.000 prazas tanto para campamentos, coma 

para campos de traballo e outras actividades dirixidas á mocidade, un cinco por cento máis que en 2012.

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, investirá antes do próximo verán un total 
de 157.800 euros para realizar obras de mellora no campamento xuvenil A Devesa, que consistirán no acondicionamento das pistas 
deportivas e dos pavimentos; na substitución das cubertas do pavillón e dos aseos; e na reparación de gretas interiores, entre outras 
actuacións.

Así o anunciou hoxe o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, na súa visita a esta instalación. A continuación, des-
prazarase ata o albergue de Area, en Viveiro e, pola tarde, achegarase ata o campamento dos Chacotes, en Palas de Rei.
Estas tres instalacións, xunto co albergue Benigno Quiroga de Portomarín, acollen os campamentos que se organizan este verán na 
provincia de Lugo.

Na actual quenda, que vai do día 2 ao 13 deste mes, o campamento de Ribadeo está a acoller a actividade 'Sons da Devesa', onde 50 ne-
nos e nenas con idades de entre 10 e 12 anos participan nun programa de temática tradicional galega, para mostrarlles aos participantes 
os costumes e tradicións a través da música e dos oficios artesáns. Ademais, outros 40 mozos e mozas de Triacastela tamén gozan de 
actividades este verán nas instalacións da Devesa grazas á oferta concertada.

No albergue de Area, en Viveiro, 100 mozos e mozas de entre 13 e 15 anos están a participar nun campamento de actividades relacio-
nadas co mar, como a vela, o windsurf, o wake board, ou a aula de natureza mariña.

Pola súa banda, na instalación dos Chacotes en Palas de Rei, un total de 60 rapaces e rapazas, de entre 12 e 14 anos, gozan estes días 
dun campamento multiaventura, que inclúe actividades como escalada en rocódromo, rutas en bicicleta de montaña e piscina.
En total, a campaña de Verán oferta nestes meses en Lugo 1.968 prazas para participar en campamentos, campos de traballo e outras 
actividades dirixidas á mocidade, o que supón un 5 por cento máis do que se ofertaba en 2012.

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

Axuda a REAJ e ao albergue As Corcerizas e gaña 1 dos 4 fins de semana 
gratis que sortean!
    

Martes, 06 Agosto 2013 09:55

Axuda a REAJ e ao albergue As Corcerizas e gaña 1 dos 4 fins de semana gratis que sortean!
Hostelling International ofrece unha subvención de 30.000 € para albergues con proxectos dirixidos 
a mellorar o medio. España está entre os 15 finalistas e o proxecto que máis votos reciba será o ga-
ñador.
Axúdao e poderás gañar un fin de semana gratis para dúas persoas!

A Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) sortea 4 fins de semana gratis para dúas persoas en 
calquera dos seus 264 albergues nacionais entre todos aqueles que apoien a España votando polo 
proxecto do Albergue As Corcerizas.

Para participar, entra en: www.reaj.com/sostenibilidad.html, e segue os pasos. Só tes que votar polo 
proxecto do Albergue As Corcrerizas (Spain) e inscribirte no sorteo co teu nome e mail.  Así de doado!

Moitas grazas pola vosa colaboración.
Para mais información: http://xuventude.xunta.es/uploads/Documento_informativo_Hi_Fondo_para_la_sostenibilidad_3.doc.
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Informe Semanal do 5 de agosto de 2013    
Mércores, 07 Agosto 2013 09:53
  
Revisa as novas desta semana:
http://xuventude.xunta.es/uploads/Boletnxuventude5agosto_2013.pdf

Concurso de Deseño para estudantes internacionais 2014 - Unha sociedade 
para todas as idades  
  

Mércores, 07 Agosto 2013 10:00

O concurso, organizado polo Consello Internacional de Comunidades Humanitarias (ICCC) e os seus 
socios, invita a estudantes de arquitectura de todo o mundo a mostrar os seus talentos creativos 
no desenvolvemento de solucións que inclúan ás persoas maiores no tecido da comunidade para 
que pertenzan plenamente en todas as actividades sociais, culturais e produtivas.

• Convoca: Consello Internacional de Comunidades Humanitarias (ICCC) e os seus socios 
• Requisitos: Para participar no concurso pódese facer de forma individual ou en equipos. Os estudantes universitarios e de posgrado 
deben inscribirse antes do 15 de setembro de 2013 e presentar os proxectos antes do 31 de decembro de 2013. 
• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 15/09/2013
• Dotación: outorgaranse premios en efectivo aos ganadores do primeiro, segundo e terceiro lugar.

Máis información aquí: http://international-iccc.org/.

Concurso Internacional Rede de Emprego dos Mozos (YEN)    
Mércores, 07 Agosto 2013 10:04

Para celebrar o Día Internacional da Mocidade 2013, a Rede de Emprego dos Mozos (YEN) puxo en 
marcha un novo concurso para destacar os logros da mocidade.

• Requisitos: invítase a participar a mozos de todo o mundo para escribir no foro da web da or-
ganización sobre cal foi o seu maior logro no ano pasado. Cada día presentarase unha entrada na 

páxina principal de YEN e no Día Internacional da Mocidade realizarase un sorteo ao azar de todos os mozos destacados e anunciarase 
o ganador. 
• Dotación: un Smartphone
• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 12/8/2013

Máis información aquí: https://yenmarketplace.org/forum/international-you-day.

Concurso de fotos de Mocidade en Movemento "Onde se fixo a foto?"  
  

Mércores, 07 Agosto 2013 10:16

Esta segunda edición deste concurso ten como obxectivo poñer a proba os coñecementos dos mozos 
sobre a topografía urbana europea. Os participantes Terán que visitar a páxina de Facebook e respon-
der á pregunta semanal: Onde se fixo a foto?. Os concursantes terán que identificar a capital europea 
da imaxe e elixir a resposta correcta da lista.

Os prazos son os seguintes:
- 16 ª edición: 22 a 28 xullo
- 17 ª edición: 29 xullo ao 4 agosto
- 18 ª edición: 5 ao 11 agosto
- 19 ª edición: 12 ao 18 agosto
- 20 ª edición: 19 ao 25 de agosto
- 21 ª edición: do 26 agosto ao 1 setembro

Cada semana, seleccionarase a un ganador en base a un sorteo levado a cabo os luns a partir do final de cada edición. Entregaranse 
auriculares co logo de Mocidade en Movemento a cada ganador semanal.

• Convoca: Dirección Xeral de Educación e Cultura da Comisión Europea 
• Requisitos: Invítase a participar a mozos de 16 a 30 anos de idade, que residan en calquera dos 28 Estados membros da UE ademais 
de Noruega, Islandia, Liechtenstein, a Antiga República Yugoslava de Macedonia, Turquía e Suiza.
• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 1/9/2013

Máis información en: facebook.com/YouthontheMoveEurope.
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Remate da actividade de + 18 "Rutas en Kaiak de Mar - Emprende no Mar 
2013"
    
Xoves, 08 Agosto 2013 10:31

Dentro da Campaña de Verán 2013 que pon en marcha a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado (Consellería de Traballo e Be-
nestar), atópase a actividade para maiores de 18 anos Rutas en Kaiak de Mar "Emprende no Mar 2013", á que corresponden estas 
fotografías: http://www.flickr.com/photos/xuventudevoluntariado/sets/72157634970893904/ . 

Durante dita actividade os participantes gozaron, do 2-6 de agosto, da navegación recreativa en kaiak de mar en xornada de mañá, 
percorrendo a Ría de Vigo por Rande, realizando diversas actividades de rescate e esquimotaxe co kaiak de mar.

Como peculiariedade da iniciativa neste ano (baixo a denominación de “Emprende no Mar”), xunto cas actividades de navegación, 
buscouse dar un impulso ás rutas innovando actividades complementarias. Diste xeito téntase apoiar aos mozos participantes con 
obradoiros, visitas e charlas sobre emprendedurismo, coaching e outras iniciativas emprendedoras (visita a fábrica internacional de 
barcos de luxo RODMAN en Meira-Moaña)...., para xa pola tarde, asistir a diversas actividades de lecer polas localidades en tránsito 
como foi visitar o Castelo de Soutomaior, diversas actividades de team building e coaching....

Na presente convocatoria (como xa sucedeu o pasado ano) o aloxamento realizouse aproveitando a infraestrutura da Consellería de 
Cultura na Illa de San Simón.
 

Un total de 60 alumnos do concello de Santiago estanse a beneficiar este 
verán das accións formativas para desempregados que a Xunta financia con 
máis de 260.000 euros 
   
Xoves, 08 Agosto 2013 11:52

A delegada territorial do Goberno galego na Coruña visitou hoxe aos alumnos das especialidades de montaxe e mantemento de redes 
de auga e de operacións de fontanería e climatización doméstica que reciben clases no centro de formación ocupacional de Sanxuás 
de Aríns.

No centro Cersia tamén se están a desenvolver estas actividades nas disciplinas de xestión contable e xestión administrativa para au-
ditoría e de asistencia á dirección.

O obxectivo prioritario do programa é a inserción laboral dos beneficiarios naqueles sectores que require o sistema produtivo.
Un total de 60 alumnos estanse a beneficiar dos catro cursos que neste momento está promover a Xunta de Galicia, a través do pro-

grama de Accións Formativas para Desempregados (AFD), no concello de Santiago de Compostela. A delegada territorial da Xunta na 
Coruña, Belén do Campo, e a concelleira de Emprego, Reyes Leis, visitaron esta mañá aos alumnos de dous destes cursos, que están a 
obter a súa formación no centro municipal de Sanxuás de Aríns. En total, a Consellería de Traballo e Benestar destina 260.868 euros a 
estas catro actividades.

Dos cursos que se desenvolven en Aríns, un deles está a servir para formar a 15 persoas nas tarefas de montaxe e mantemento de 
redes de auga. Terá unha duración de 528 horas. A segunda actividade formativa versa sobre operacións de fontanería e climatización 
doméstica e dela benefícianse outros 15 alumnos. Neste caso, a duración será de 558 horas.

Ademais, no edificio Cersia estanse a dar clases nas disciplinas de xestión contable e xestión administrativa para auditoría, por unha 
banda, e de asistencia á dirección, por outra. A duración destas dúas actividades será de 648 e 628 horas, respectivamente, benefi-
ciando a outros 30 alumnos.

Segundo indicou Do Campo, “a oferta de cursos adáptase á situación real e, neste caso, as perspectivas laborais son boas, pois céntranse 
no abano de posibilidades existente para a contratación por conta allea, tendo en conta a actual demanda, e por conta propia, contemplan-
do os sectores que na actualidade presentan posibilidades laborais máis amplas”.

O obxectivo deste programa é a inserción laboral dos traballadores e traballadoras desempregados naqueles sectores estratéxicos 
que requiren o sistema produtivo e as empresas. A delegada territorial destacou a importancia da formación como “aspecto clave para 
conseguir reducir as taxas de desemprego”.

Aos catro cursos que a Xunta levará a cabo ao longo de 2013 en colaboración co concello de Santiago, hai que engadir outros 29 que 
se farán a través de diversas entidades e os 16 programados polo Centro Integrado de Formación Ocupacional de Santiago, o Centro 
Integrado de Formación Profesional (CIFP) Compostela e o CIFP Politécnico de Santiago. Nestas iniciativas participarán ata 755 alum-
nos e alumnas, que recibirán preto de 25.000 horas de formación, cun investimento a realizar pola consellería de 2,71 millóns de euros.

Obradoiro de emprego
Neste senso, a delegada territorial destacou a aposta da Xunta de Galicia por favorecer a inserción laboral dos galegos e galegas e 
recordou que a Consellería de Traballo ven de aprobar a concesión nun novo obradoiro de emprego ao concello de Santiago.

Neste caso, baixo a denominación 'Santiago Impulsa II', serán 24 persoas desempregadas as beneficiadas, que recibirán formación en 
viveirismo xeral, camareiro de restaurante e bar e deseño e mantemento de páxinas web. O orzamento da iniciativa acadará os 215.000 
euros.

Ao rematar o programa, os participantes recibirán un certificado de validez para todo o territorio nacional, que demostrará a súa pre-
paración e habilidades e que “incrementará moi significativamente a súa empregabilidade”, subliñou a representante do Executivo 
galego na provincia.

Na súa intervención, Do Campo destacou as vantaxes destes proxectos, pois favorecen o acceso a un posto de traballo, ao tempo que 
ofrecen unha formación teórico e práctica de calidade, certificada e adecuada ao mercado laboral; e permiten a realización de obras ou 
servizos de interese para a comunidade.
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Programa de dinamización lingüística dirixido aos campamentos xuvenís de ve-
rán O Galego Campa!    

Venres, 09 Agosto 2013 07:54

O galego campa!
 
Un ano máis, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e mais a Secretaría Xeral de Política 
Lingüística organizan unha nova edición de O galego campa!, o programa de dinamización lin-
güística dirixido aos campamentos xuvenís de verán.

O obxectivo principal de O galego campa! (http://www.xunta.es/linguagalega/o_galego_campa) é favorecer o desenvolvemento das 
actividades en galego no contexto dos campamentos de verán da Xunta de Galicia e mais facilitarlles formación e recursos ao monito-
rado para realizar actividades que animen os rapaces e as rapazas a se expresaren nesta lingua.

Materiais con actividades para dinamizar a lingua
Por terceiro ano consecutivo, dentro do programa O galego campa!, fornecerase o monitorado de materiais destinados a promover o 
uso do galego na xuventude. Co disco Desaparafusador de gominola xunto coas fichas de actividades, os rapaces e as rapazas poderán 
gozar e aprender xogos, cancións e outras propostas en galego durante a súa estadía nos campamentos.

Podes consultar todos os materiais e escoitar as cancións do disco aquí: http://www.xunta.es/linguagalega/o_galego_campa_2012 .

Gústame...! Fotocol e concurso de lemas a prol da lingua 
Preto de 1.500 rapaces e rapazas de 10 a 17 anos poderán gozar fotografándose no fotocol de 
Gústame o galego con lemas orixinais inventados por eles/as. Todas as fotos destas sesións de 
fotocol poderanse ver no Facebook de Gústame o galego (https://www.facebook.com/gustameo-
galego).

Por outra banda, esta actividade inclúe un concurso, que se abrirá a partir do mes de setembro, 
para elixir os mellores catro lemas do Gústame o galego nos campamentos de verán. Todas as persoas que o desexen poderán votar 
polos seu lema favorito a través de Facebook de Gústame o galego. A rapazada autora dos lemas elixidos polo público recibirá cadanseu 
premio composto por un mp3 e mais un lote de libros, música e filmes en lingua galega.

Os obxectivos que se perseguen con esta actividade, destinada a 13 campamentos de verán da Xunta de Galicia, son os de promover 
unha relación positiva da rapazada coa lingua propia de Galicia, visibilizar o galego como lingua habitual de relación entre a xuventude, 
fomentar a creatividade en lingua galega, promover a súa presenza nas redes sociais e impulsar a participación e o traballo en grupo 
na xente moza.
 

Calendario do Gústame o galego nos campamentos de verán
08/08/2013: Albergue xuvenil de Gandarío (Bergondo), ás 16.00 h
09/08/2013: Campamento xuvenil de Furelos (Melide), ás 10.00 h
09/08/2013: Campamento xuvenil dos Chacotes (Palas de Rei), ás 16.00 h
10/08/2013: Campamento de Pontemaril (Forcarei), ás 10.00 h
10/08/2013: Campamento xuvenil de Penedos de Xacinto (Entrimo), ás 16.00 h
11/08/2013: Albergue xuvenil das Sinas (Vilanova de Arousa), ás 10.00 h
11/08/2013: Campamento xuvenil Virxe de Loreto (Porto do Son), ás 16.00 h
12/08/2013: Albergue xuvenil de Area (Viveiro), ás 10.00 h
12/08/2013: Campamento xuvenil da Devesa (Ribadeo), ás 16.00 h
15/08/2013: Albergue xuvenil da Mariña Española (Bergondo), ás 10.00 h
21/08/2013: Albergue xuvenil das Sinas (Vilanova de Arousa), ás 10.00 h
22/08/2013: Albergue xuvenil de Area (Viveiro), ás 10.00 h
26/08/2013 : Albergue xuvenil de Gandarío (Bergondo), ás 10.00 h

Máis información no web da Secretaría Xeral de Política Lingüística: 
http://www.xunta.es/linguagalega/o_galego_campa

 

O concello de Quiroga acollerá esta noite a carpa Xplora Xuventude da Conse-
llería de Traballo e Benestar
Venres, 09 Agosto 2013 09:13

Esta instalación estará situada na rúa Camilo José Cela, entre as 23.00 h e as 3.00 horas.
O obxectivo desta iniciativa é informar á mocidade dos distintos recursos que teñen á súa disposición.
Os interesados contarán tamén co asesoramento de técnicos especializados.

A carpa informativa Xplora Xuventude, da Consellería de Traballo e Benestar, estará instalada esta noite no concello de Quiroga. Deste 
xeito, entre as 23.00 horas e as 3.00 horas, os participantes poderán achegarse ata a rúa Camilo José Cela, onde estará situada.

Esta iniciativa, levada a cabo pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, ten como obxectivo tentar achegar a pé de rúa os dis-
tintos programas e recursos destinados a mocidade, aproveitando a celebración de eventos con gran afluencia de público.

Na carpa, os interesados poderán consultar contidos e recursos de interese, ao tempo que contarán co asesoramento de técnicos es-
pecializados, que forman parte da Rede galega de dinamización xuvenil.



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

12 Agosto de 2013 - Revista 932 9

A instalación servirá tamén como un espazo para que grupos de mozos e mozas, así como entidades xuvenís, poidan amosar as súas 
actividades e propostas, a modo dun escaparate do talento xuvenil.

Esta iniciativa percorrerá un total de 40 concellos galegos co obxectivo de difundir os distintos recursos dirixidos á xuventude.

Para a consulta sobre as datas e lugares de realización desta campaña informativa, os interesados en participar poden atopar máis 
información na páxina web: xuventude.xunta.es.

A difusión da bioconstrución centra o campo de traballo que se desenvolve nas 
Corcerizas, no concello ourensán de Vilar de Barrio 

Venres, 09 Agosto 2013 10:29

O delegado territorial, Rogelio Martínez, visitou hoxe os 20 participantes nesta iniciativa chegados de 
Turquía, Rusia, Francia, Italia, Uruguai, Andalucía, Canarias, A Rioxa e Galicia.

Os voluntarios están a realizar traballos que mostran como utilizar materiais ecolóxicos para minimi-
zar os impactos sobre a saúde, o medio e a sociedade.

O albergue onde se celebra esta actividade foi seleccionado a nivel internacional, sendo o único candidato español, a optar ao Fondo 
para a sostenibilidade Hostelling International.

Na provincia de Ourense se están a desenvolver durante este verán 4 campos de traballo destinados a voluntarios maiores de 18 anos, 
cun total de 90 prazas, 50 máis das ofertadas en 2012. Así o subliñou o delegado territorial da Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, 
durante a visita que realizou hoxe ao campo de traballo que acolle o albergue As Corcerizas, no municipio de Vilar de Barrio.

Esta actividade, que está incluída na programación da Campaña de Verán, céntrase na difusión da bioconstrución a través de traballos 
colectivos que nos mostren como utilizar materiais ecolóxicos para minimizar os impactos que coa nosa forma de vida xeramos sobre 
a saúde, o medio e a sociedade. Rogelio Martínez explicou que os participantes están a levar a cabo actividades de rehabilitación de 
estruturas dos edificios bioclimáticos a través da elaboración de morteiros de barro e aplicación en revocaduras de paredes interiores, 
colocación de taboleiros de cortiza para illamento interior de paredes ou tratamentos naturais para as estruturas de madeira dos edifi-
cios, baseados en aceites de liñaza.

Ademais, os 20 voluntarios que están a tomar parte neste campo de traballo están a colaborar na vixilancia disuasiva para a prevención 
e detección de posibles incendios no ámbito da Serra de San Mamede, ao tempo que están a desenvolver traballos forestais para a 
limpeza de sotobosque e a restauración de zonas degradadas por lumes.

Os participantes nesta iniciativa organizada pola Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Volun-
tariado, proceden de Turquía, Rusia, Francia, Italia, Uruguai, Andalucía, Canarias, A Rioxa e Galicia.

Candidato a un premio internacional
O albergue As Corcerizas onde se desenvolve ata o próximo 12 de agosto este campo de traballo é un centro de formación e educación 
ambiental xestionado pola asociación Amigos da Terra.

Nestas datas coñeceuse a nova de que foi o único seleccionado a nivel nacional dentro da Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) 
para optar a unha subvención de 30.000 euros que concede o Fondo para a sostenibilidade Hostellling International a albergues con 
proxectos dirixidos a mellorar o medio. Para apoiar a súa candidatura a nivel internacional pódese entrar na páxina www.reaj.com/
sostenibilidad.html e votar polo proxecto do Albergue As Corcerizas (Spain).

A carpa informativa Xplora Xuventude desprázase mañá ata Baiona 
Venres, 09 Agosto 2013 11:49

O obxectivo desta iniciativa é informar á mocidade dos distintos recursos que teñen á súa disposición.

Na instalación contarán co asesoramento de técnicos especializados.
Estará instalada, con motivo do Día da Xuventude, entre as 18:00 e as 21:00 horas no Paseo de Ribeira.

A carpa informativa Xplora Xuventude chegará mañá ao concello de Baiona. Estará instalada, con motivo do Día da Xuventude, entre 
as 18,00 e 21,00 horas no Paseo de Ribeira.

Trátase dunha campaña da Consellería de Traballo e Benestar, organizada a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que 
tenta achegar a pé de rúa os distintos programas e recursos destinados á mocidade, aproveitando a celebración de eventos con gran 
afluencia de público, coma neste caso.

Na instalación, ofertaranse contidos de interese, e os interesados disporán tamén do asesoramento de técnicos especializados, que 
forman parte da Rede galega de dinamización xuvenil.

Non só haberá información, senón que a carpa servirá tamén como un espazo para que grupos de mozos e mozas, así como entidades 
xuvenís, poidan amosar as súas actividades e propostas, a modo dun escaparate do talento xuvenil.

Esta iniciativa percorrerá un total de 40 concellos galegos co obxectivo de difundir os distintos recursos dirixidos á xuventude.

Para a consulta sobre as datas e lugares de realización desta campaña informativa, os interesados en participar poden atopar máis 
información na páxina web: xuventude.xunta.es.
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NOVAS FORMACION            CURSOS DA DXXV

BETANZOS_ ELABORACIÓN PROXECTOS ANIMACIÓN SOCIOCULTU-
RAL E TURÍSTICA    

Venres, 09 Agosto 2013 00:00

Curso de Elaboración de proxectos de animación sociocultural e turística no Espazo Xove de Be-
tanzos.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca un curso de Elaboración de proxectos de 
animación sociocultural e turística no Espazo Xove de Betanzos,  dentro do Plan de Formación para 
a Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil 2013.
• Obxetivos: o obxectivo deste curso é que os participantes acaden os coñecementos necesarios para 

elaboraren proxectos de animación sociocultural e turística.
• Destinatarios/as: Persoal da Rede Galega de Información Xuvenil, mocidade de 18 a 30 anos en posesión do carné xove e outras 
persoas interesadas no tema.
• Criterios de selección: a selección virá dada pola orde de presentación de solicitudes, tendo prioridade na admisión o Persoal da Rede 
Galega de Información Xuvenil e mocidade de 18 a 30 anos en posesión do carné xove.
• Número de horas: 26
• Nº de prazas: 30
• Contidos:
Identificar as necesidades do sector produtivo e relacionalas cos proxectos tipo que as poidan satisfacer; deseñar proxectos, incluíndo e 
desenvolvendo as fases que os compoñen; planificar a execución do proxecto, determinando o plan de intervención e a documentación 
asociada e definir os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto, xustificando a selección de variables e 
os instrumentos empregados.
• Metodoloxía: O curso será impartido en modalidade on-line.
• Datas de realización: do 16 de setembro ao 16 de outubro de 2013.
• Prazo e lugar de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes remata  ás 14 horas do 30 de agosto de 2013.
A inscrición no curso realizarase mediante o seguinte formulario de solicitude:
- Formulario de solicitude: http://xuventude.xunta.es/2013022611121/migueluxia.html

Máis información: Espazo Xove de Betanzos - Casa da Xuventude de Betanzos
R/ Valdoncel  nº 7 - 15300, Betanzos
Telf.: 981.77.40.89
Correo electrónico: cxbetanzos.traballo@xunta.es

NOVAS FORMACION            OUTROS CURSOS

Curso de Iniciación ao socorrismo acuatico e primeiros auxilios  
  

Martes, 06 Agosto 2013 09:02

A Cruz Vermella celebrará un curso de socorrismo e primeiros auxilios, orientado á mocidade 
entre 14 e 17 anos.
O curso terá lugar do 19 ao 23 de agosto entre as 9.30 e as 14.30 na praia do Orzán, na cidade da 
Coruña.
• Prezo: 60 euros.
- Información en Cruz Roja Juventud: 981 221 000

Curso de Monitor de Comedor Escolar  
  

Xoves, 08 Agosto 2013 10:39

A Cruz Vermella convoca un curso de Monitor de comedor escolar destinado á poboación en xeral.
• Datas de realización: sábado e domingo de 9:00 a 14:00 h e de 16:00 a 21:00 h.
• Duración: 20 h.
• Prezo: 90 €. 10 % descuento para desempregados, socios ou estudantes.

Para más información:
Cruz Roja Santiago
Av. Lugo s/n - 15703, Santiago de Compostela
TLF: 981 58 69 69 - www.cruzroja.es - santiago@cruzroja.es

 

Curso de primeiros Auxilios en Bebés y niños 
   

Xoves, 08 Agosto 2013 10:54

A Cruz Vermella convoca un curso de Primeros Auxilios en bebés e nenos/as destinado á poboación 
en xeral.
• Datas de realización: sábado e domingo de  09:00 a 14:00 h e de 16:00 a 21:00 h.
• Duración: 20 h.
• Prezo: 90 €. 10 % descuento para desempregados, socios ou estudantes.
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Para más información:
Cruz Roja Santiago
Av. Lugo s/n 15703 Santiago de Compostela
TLF: 981 58 69 69 - www.cruzroja.es - santiago@cruzroja.es

Calendario cursos Cruz Vermella  
  
Xoves, 08 Agosto 2013 10:57

No seguinte enlace podes consultar o calendario de cursos que oferta a Cruz Vermella de tempo libre, emerxencias sanitarias, manipu-
lador de alimentos e persoas maiores.
- Cursos Cruz Vermella: http://xuventude.xunta.es/uploads/calendario_cursos_Cruz_Roja.pdf

Máis información: 
Cruz Roja Española
Avda. de Lugo, s/n - 15703,  Santiago de Compostela
Tfno: 981 586 969 - Fax:  981 591 819
www.cruzroja.es - www.cruzvermella.org  - www.agoramaisquenunca.org - www.facebook.com/Cruz.Vermella.Santiago
 

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL

Limiares de renda becas 2013-2014
    

Mércores, 07 Agosto 2013 08:32

O Real Decreto 609/2013 (http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8559.
pdf), de 2 de agosto, establece os limiares de renda e patrimonio familiar e as cuantías das becas 
e axudas ao estudo para o curso 2013-2014, e modifíca parcialmente o Real Decreto 1721/2007, 
de 21 de decembro, polo que se establece o réxime das becas e axudas ao estudo personalizadas.

BOLSAS E AXUDAS MOBILIDADE

Becas Juana de Vega para a formación de Investigadores/as en Centros de 
Investigación de Excelencia no extranxeiro    

Martes, 06 Agosto 2013 11:14

Becas de investigación para titulados superiores co título de doutor, co obxeto de que poidan 
desenvolver un traballo de investigación que complemente a súa formación de terceiro ciclo, nos 
centros de excelencia extranxeiros nas seguinntes áreas:
Agricultura, Gandeiría, Acuicultura, Medio ambiente e recursos naturais, Enerxías renovables.

• Lugar e prazo de solicitudes: As solicitudes deberán presentarse coa documentación requirida na sé da Fundación Juana de Vega: 
rúa Salvador Allende, nº 92, 15176 San Pedro de Nós, Oleiros (A Coruña) ata o día 20 de setembro de 2013.
• Requisitos e bases completas:  www.juanadevega.org.

BOLSAS E AXUDAS OUTRAS

Axudas do Programa Estatal de Promoción do Talento e o seu Empleabili-
dad. 

Mércores, 07 Agosto 2013 09:07

O Ministerio de Economía e Competitividad aproba as bases reguladoras para a concesión de axu-
das no marco do Programa Estatal de Promoción do Talento e o seu Empleabilidad do Plan Estatal 
de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.

A finalidade destas axudas é contribuír á formación e especialización de investigadores/as, tecnólogos/as, persoal técnico e outros/
outras profesionais en I D I e potenciar as súas capacidades, así como facilitar a súa inserción laboral tanto no sector público como pri-
vado, e estimular o seu movilidad a nivel internacional, dentro do sector público - centros de investigación e universidades- e entre este 
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e o sector empresarial, impulsando a transferencia, favorecendo a interrelación entre estes e propiciando unha cooperación eficiente.

• Convoca: Ministerio de Economía e Competitividad.
• Requisitos: O Programa financiará, entre outras, as seguintes actividades: 
a) As tarefas de apoio e/ou a adquisición de competencias e capacidades no desempeño de actividades de I D I mediante fórmulas que 
permitan, no seu caso, compatibilizar a actividade lectiva, a formación en I D I e o desempeño de actividades laborais.
b) A incorporación, incluíndo a contratación, de persoal para a ejecución de actividades de I D I de ámbito nacional ou internacional. 
c) A formación e especialización para mellóraa e adquisición de coñecementos e técnicas necesarios para levar a cabo actividades de 
I D I 
e) Calquera outra actividade orientada a lograr os obxectivos do Programa Estatal. 3 
• Enderezo: http://www.mineco.gob.es

 

Becas Hefesto Fundación Universia - INAEM  
  

Mércores, 07 Agosto 2013 09:16

A Fundación Universia e o Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM), coa cola-
boración do Centro Dramático Nacional (CDN), presentan o I Convocatoria do Programa de Becas 
Hefesto Fundación Universia-INAEM co obxectivo de fomentar a integración sociolaboral das per-
soas con discapacidad, contribuíndo a facer efectivo o principio de igualdade de oportunidades.

Mediante a concesión de axudas económicas a estudantes con discapacidad perséguese que poi-
dan acceder ou progresar con normalidad no seu proceso de formación académica e profesional nas artes escénicas e musicais, incre-
mentando deste xeito as oportunidades de consecución dun emprego de calidade.
Nesta convocatoria adxudicaranse un mínimo de dous becas, unha para cada grupo de Escolas indicado en requisitos.

• Convoca: Fundación Universia e o Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música 
• Requisitos: Estar matriculado nalgún dos estudos impartidos nos centros: Escolas Superiores de Arte Dramática de España ou Escolas 
de Técnicos das Artes do Espectáculo. Acreditar legalmente unha discapacidad igual ou superior ao 33% ou incapacidade permanente. 
• Dotación: Importe non superior a 5.000 euros.
• Periodo de inscripción: do 5/8/2013 ao 4/10/2013
 
- Dirección: 
Fundación Universia-INAEM
Avda. de Cantabria, Edif. Arrecife, s/n
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
91.289.17.97/57.85 - becas@fundacionuniversia.net - www.fundacionuniversia.net

PREMIOS E CONCURSOS         PREMIOS E CONCURSOS

II Concurso de Deseño Gráfico Eurodesk    
Mércores, 07 Agosto 2013 09:23

O Injuve, a través do programa Eurodesk, lanza a segunda edición do seu Concurso de Deseño Gráfico. Nesta ocasión, os participan-
tes poderán mostrar a súa creatividade presentando ata dous deseños que ilustren o material promocional do novo Portal Europeo da 
Mocidade.

Os mozos con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos terán ata o 1 de outubro de 2013 para 
presentar as súas propostas. Poderán facelo en calquera dos Multiplicadores da Rede Eurodesk, no 
Rexistro do Injuve: C/José Ortega e Gasset, 71 de Madrid (28006), ou por calquera dos medios esta-
blecidos no artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

• Periodo de inscripción: do 7/8/2013 ao 1/10/2013
• Convoca: Instituto da Mocidade 
• Dotación: O ganador deste concurso recibirá como premio un iPad e a promoción do seu deseño a través de diferentes canles como a 
páxina Web do Injuve, as redes sociais, etc.
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-de-diseno-grafico-eurodesk

 

Premio Europeo ao Mellor Contido para pícaros   
 

Mércores, 07 Agosto 2013 09:31

Este concurso ten como obxectivo animar aos nenos e adultos a crear novos contidos e poñer de 
relevo contidos xa existentes que sexan adaptables a nenos, en especial a atención pola calidade de 
contidos online para nenos de 4-12 anos de idade.
O premio outórgase en catro categorías, a nivel tanto nacional como europeo:

• Adultos profesionais
• Adultos non profesionais
• Os mozos individuais (ata 3 mozos)
• Clases / grupos de mozos escolares (polo menos 4 mozos)
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• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 31/10/2013
• Requisitos: pódese presentar calquera forma de contido online, incluíndo sitios web, blogs, xogos, aplicacións, contidos educativos, 
videos e outros contidos multimedia. Os ganadores nacionais de cada un dos países participantes daranse a coñecer no outono. Estes 
ganadores nacionais competirán polo Premio Europeo ao Mellor Contido para nenos. Un ganador europeo e dous finalistas serán pre-
miados en cada categoría na cerimonia de entrega do Premio Europeo en Bruxelas o Día de Internet Seguro o 11 de febreiro de 2014.

Concurso de fotos, debuxos animados ou vídeos sobre residuos intelixentes   

Mércores, 07 Agosto 2013 09:47

 Este concurso invita aos cidadáns dos países membros do EEE e dos países cooperantes dos Balcanes occidentais que sexan maiores 
de 18 anos a que expresen os seus pensamentos achega dos residuos en Europa facendo unha 
foto, un debuxo animado ou un vídeo. A obra debe responder ás seguintes preguntas:
• Como ves o desperdicio de alimentos, residuos da construción ou os vertederos?
• Como podemos reducir, reutilizar ou reciclar os residuos?
• Como queres que sexa a futura política de residuos de Europa?

Cada participante pode presentar un máximo de cinco obras acompañadas dun texto breve. Os traballos deben ser subidos a unha web 
para que sexan compartidos online, tales como YouTube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish ou Photobucket.

O ganador de cada categoría (foto, video, debuxos animados) obterá un premio de 500 euros. Ademais, o Premio da Mocidade de 500 
euros será outorgado á obra ganadora, seleccionada entre as presentadas por persoas de idades comprendidas entre 18 e 24 anos 
(nacidos entre 1995 a 1989) a calquera das categorías do concurso.

• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 30/9/2013
• Convoca: Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
Máis información aquí: http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/waste-smart-competition.

Concurso Internacional cartel do "Día Mundial da Alimentación 2013"  
  

Mércores, 07 Agosto 2013 09:51

Os concursantes terán que elaborar un deseño de carteis co tema "sistemas de alimentación sau-
dable". Os ganadores serán seleccionados en tres categorías: a de idades de 5 a 8, de 9 a 12 e de 
13 a 17 anos.

Anunciaranse aos ganadores no Día Mundial da Alimentación, o 16 de outubro de 2013. Os tres 

deseños de carteis das tres categorías publicaranse no sitio Web do Día Mundial de Alimentos e serán compartidos a través das contas 
de Facebook da FAO e o movemento de erradicación do fame.

• Convoca:
Este premio foi creado pola FAO, a Organización das Nacións Unidas e a Organización para a Agricultura 
• Requisitos:
Invítase a participar a nenos e mozos de 5 a 17 anos de idade de todo o mundo para crear o cartel do Día Mundial da Alimentación. 
Pódense presentar varios deseños coa mesma dirección de correo electrónico de contacto, pero o nome do artista non se debe duplicar. 
Pódense usar pinturas ou bocetos utilizando bolígrafos, lápices, crayones ou carboncillo, ou o uso da pintura ao óleo, acrílico ou acua-
rela e técnica mixta. Non se permiten fotográfalas pero si permítese a arte digital. O cartel tamén pode ter texto en calquera idioma. 
Todas as obras deben ser orixinais e non deben incluír imaxes fotográficas do concursante ou calquera outra información persoal.
• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 30/9/2013
Máis información aquí: http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/wfd-poster-contest/en/.

Concurso de Deseño para estudantes internacionais 2014 - Unha sociedade 
para todas as idades   
 

Mércores, 07 Agosto 2013 10:00

O concurso, organizado polo Consello Internacional de Comunidades Humanitarias (ICCC) e os seus 
socios, invita a estudantes de arquitectura de todo o mundo a mostrar os seus talentos creativos no 
desenvolvemento de solucións que inclúan ás persoas maiores no tecido da comunidade para que 
pertenzan plenamente en todas as actividades sociais, culturais e produtivas.

• Convoca: Consello Internacional de Comunidades Humanitarias (ICCC) e os seus socios 
• Requisitos: Para participar no concurso pódese facer de forma individual ou en equipos. Os estudantes universitarios e de posgrado 
deben inscribirse antes do 15 de setembro de 2013 e presentar os proxectos antes do 31 de decembro de 2013. 
• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 15/09/2013
• Dotación: outorgaranse premios en efectivo aos ganadores do primeiro, segundo e terceiro lugar.
Máis información aquí: http://international-iccc.org/.

Concurso Internacional Rede de Emprego dos Mozos (YEN) 
   
Mércores, 07 Agosto 2013 10:04

Para celebrar o Día Internacional da Mocidade 2013, a Rede de Emprego dos Mozos (YEN) puxo en marcha un novo concurso para des-
tacar os logros da mocidade.
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• Requisitos: invítase a participar a mozos de todo o mundo para escribir no foro da web da organiza-
ción sobre cal foi o seu maior logro no ano pasado. Cada día presentarase unha entrada na páxina 
principal de YEN e no Día Internacional da Mocidade realizarase un sorteo ao azar de todos os mozos 
destacados e anunciarase o ganador. 
• Dotación: un Smartphone
• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 12/8/2013

Máis información aquí: https://yenmarketplace.org/forum/international-you-day.

 

Concurso de fotos de Mocidade en Movemento "Onde se fixo a foto?" 
   
Mércores, 07 Agosto 2013 10:16

Esta segunda edición deste concurso ten como obxectivo poñer a proba os coñecementos dos mozos sobre a topografía urbana euro
pea. Os participantes Terán que visitar a páxina de Facebook e responder á pregunta semanal: 
Onde se fixo a foto?. Os concursantes terán que identificar a capital europea da imaxe e elixir a 
resposta correcta da lista.

Os prazos son os seguintes:
- 16 ª edición: 22 a 28 xullo
- 17 ª edición: 29 xullo ao 4 agosto
- 18 ª edición: 5 ao 11 agosto

- 19 ª edición: 12 ao 18 agosto
- 20 ª edición: 19 ao 25 de agosto
- 21 ª edición: do 26 agosto ao 1 setembro

Cada semana, seleccionarase a un ganador en base a un sorteo levado a cabo os luns a partir do final de cada edición. Entregaranse 
auriculares co logo de Mocidade en Movemento a cada ganador semanal.

• Convoca: Dirección Xeral de Educación e Cultura da Comisión Europea 
• Requisitos: Invítase a participar a mozos de 16 a 30 anos de idade, que residan en calquera dos 28 Estados membros da UE ademais 
de Noruega, Islandia, Liechtenstein, a Antiga República Yugoslava de Macedonia, Turquía e Suiza.
• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 1/9/2013
Máis información en: facebook.com/YouthontheMoveEurope.
 

Premios de Educación Secundaria Obrigatoria ao esforzó e á superación per-
soal correspondentes ao curso 2012/13 
   
Xoves, 08 Agosto 2013 11:29

• Requisitos:
Poderán optar aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal o alumnado que reúna as seguintes 
condicións:

1. Cursar durante o curso 2012/13 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. Os alumnos e alumnas que sexan candidatos/as ao premio deberán merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo 
demostrado ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocul-
tural, polo que se significan singularmente, e se fan merecedores de optar a esta modalidade de premios.

O perfil obxecto destes premios correspóndese co alumnado:
a) Que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe ma-
nifesta cara conseguir rematar os seus estudos.
b) En proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa 
relación persoal e a súa inserción social.

O solicitante debe cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiario de acordo co artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de 
pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma segundo o indica o artigo 11 do Decreto 11/2009, 
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.

O solicitante autoriza a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, 
do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, 
para a consulta dos seus datos de identidade no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Adminis-
tracións Públicas.

Forma e prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes serán subscritas directamente polas persoas interesadas con plena capacidade de obrar ou, se é o caso polos represen-
tantes legais dos solicitantes.
• Prazo de presentación de solicitudes: remata o día 20 de setembro de 2013 e non será inferior a un mes contado desde o seguinte ao 
da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Máis información e bases completas: DOG 08/08/2013
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Premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento 
académico correspondentes ao curso 2012/13.  
  

Xoves, 08 Agosto 2013 11:36

• Convoca: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
• Requisitos de participación:
Poderá optar aos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento aca-
démico o alumnado que reúna as seguintes condicións:

1. Ter cursado durante o ano académico 2012/13 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera 
dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. A media das cualificacións dos alumnos e alumnas solicitantes debe ser igual ou superior a 9,00 puntos. Esta nota media será a 
media aritmética das cualificacións en todas as materias dos catro cursos da etapa. A media aritmética das cualificacións da etapa 
expresarase con dous decimais, redondeada á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior, e deberá reflectirse na 
certificación académica a que se fai referencia no artigo 5 da presente orde.

a. Segundo o establecido nas disposicións adicionais do Decreto 133/2007, polo que se regulan as ensinanzas da educación secun-
daria obrigatoria, para a obtención da nota media non se terá en conta a área de relixión.
b. As áreas validadas ou exentas non serán tidas en conta para o cálculo da nota media.

4. O solicitante debe cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiario de acordo co artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, segundo indica o artigo 11 do 
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.
5. O solicitante autoriza a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 
255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 
que o desenvolve, para a consulta dos seus datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas.

• Prazo presentación de solicitudes: remata o día 20 de setembro de 2013 e non será inferior a un mes contado desde o seguinte ao 
da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Máis información e bases completas:  DOG 08/08/2013

NOVAS DE EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Ofertas do Servizo de Emprego Público do 08/08/2013  
  

Médicos/as
Localidade: San Cibrao das Viñas (Ourense)
Nº Oferta: 12/2013/5327                                                               
Requisitos: Necesítanse médicas/os con licenciatura en medicina.

Empregados/as administrativos/as en xeral
Localidade: A Coruña
Nº Oferta: 12/2013/5418
Requisitos: Necesítanse empregadas/os administrativas/os con diplomatura en empresariais.

Teleoperadoras/es
Localidade: Vigo (Pontevedra)
Nº Oferta: 12/2013/5470
Requisitos: Experiencia de 24 meses.

Trapecistas
Localidade: Ourense
Nº Oferta: 12/2013/5488
Requisitos: Deberán realizar un número de trapecio e equilibrismo en altura.

Instaladoras/es electricistas en xeral    
                                                              
Localidade: Ourense
Nº Oferta: 12/2013/5502                                                       
Requisitos: Experiencia como electricistas en baixa e media tensión. Imprescindible poseer TPC.                                                              
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Empregados/as de fogar (internos/as)
Localidade: Muros (A Coruña)
Nº Oferta: 12/2013/5577
Empregado/a de fogar interno/a con experiencia profesional acreditada de 12 meses.
MAIS INFORMACIÓN: Teléfono: 902 125 000
 

Cursos AFD con compromiso de contratación  
  
Xoves, 08 Agosto 2013 11:43

• Convoca: Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.
- Carristas automoción (Nivel 1: non hai requisitos mínimos de acceso)
- Pintor automoción (Nivel 1: non hai requisitos mínimos de acceso)
- Retocador de automoción Citröen (Nivel 1: non hai requisitos mínimos de acceso)
- Operario básico (Nivel 1: non hai requisitos mínimos de acceso)
- Operario en sistemas de produción PSA (Nivel 2: requisitos mínimos ESO/FPI e CELGA 2)

A selección do alumnado dos cursos será xestionada directamente por Peugeot Citröen Automóviles España, S.A. Para optar a parti-
cipar no proceso de selección é preciso remitir cuberto o formulario que figura no arquivo adxunto ao e-mail: contratacion.vigo@ext.
mpsa.com
Sinalar que ata o mes de setembro Peugeot Citröen Automóviles España, S.A. non comezará as xestións de candidaturas para a selec-
ción do alumnado.
• Prazo presentación de solicitudes: remata o día 20 de setembro de 2013 e non será inferior a un mes contado desde o seguinte ao 
da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Máis información e modelo de solicitudes: www.axencialocaldecolocacion.org
 

50 Ofertas de Emprego en Alemania para Mestras/es e Educadores Infantís 
  
 Venres, 09 Agosto 2013 08:21

• Convoca: O Goberno Alemán
• Destinatarios: 

›› FP II, Ciclo de Grao Superior,
›› Mestra/e  Educación Infantil / TS en Educación Infantil. Alemán nivel B1-B2. 

- A oferta inclúe: Axudas para a integración: asesoramento gratuito para a homologación da titulación; custos de viaxe para a semana 

de proba cubertos; acompañamento integral durante as primeiras semanas de traballo.
- Fonte: 
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verSolicitan&idoferta={7F6E12BA-04F5-E211-B0C9-
005056931B10}

AXENDA CULTURAL        

Foro Mundial para a Democracia 2013 en Estrasburgo  
  

Mércores, 07 Agosto 2013 08:45

O Foro Mundial para a Democracia 2013 céntrase nos cidadáns que queren conectar coas institucións 
e re-inventar a participación democrática en éraa digital. Seleccionaranse a 40 mozos de 18 a 30 
anos de idade, residentes nun dos 50 países signatarios da Convención Cultural Europea e tamén a 
representantes de organizacións non gobernamentais que traballan a nivel local, rexional, nacional 

ou europeo de mozos.

• Data do evento: 27/11/2013 - 29/11/2013
• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 9/8/2013
• Dotación: Cubriranse os custos de aloxamento, manutención e viaxe polo Consello de Europa. 

Máis información: Strasbourg 23-29 November 2013, World Forum for Democracy
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/foro-mundial-para-la-democracia-2013-en-estrasburgo

Días da Mocidade Europea e os medios de comunicación en Bruxelas
    

Mércores, 07 Agosto 2013 08:56

A edición do Día da Mocidade Europea e os Medios de Comunicación centrarase este ano nos move-
mentos sociais, os novos partidos políticos, as protestas da sociedade civil e das próximas eleccións 
parlamentarias.

• Periodo de inscripción: do 2/8/2013 ao 15/8/2013
• Data do evento: 15/10/2013 - 17/10/2013 
• Convoca: Parlamento Europeo en colaboración con Prensa Europea Xuvenil. 
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• Requisitos: Invítase a participar a xornalistas novos, de entre 18 e 30 anos de idade que sexan cidadáns ou residentes nun Estado 
membro da UE.

Máis información: 
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/dias-de-la-juventud-europea-y-los-medios-de-comunicacion-en-bruselas
 

12 de agosto, día internacional da mocidade  
  

Mércores, 07 Agosto 2013 09:02

O Día Internacional da Mocidade celébrase cada 12 de agosto segundo o acordado pola Asemblea 
Xeral das Nacións Unidas. O tema elixido para este ano é "Migración xuvenil: levando o desenvol-
vemento máis aló". O tema céntrase nunha petición internacional para alentar aos mozos/as de 
todo o mundo para que celebren o día centrándose no tema da migración dos mozos/as.
http://www.injuve.es/europa/noticia/12-de-agosto-dia-internacional-de-la-juventud




