
 
            
           

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
ACTIVIDADES 
- Programación Sala Fernando Rey, xuño. Fórum Metropolitano 
- Programación Sala Marilyn Monroe, xuño. Fórum Metropolitano  
- O Documental do Mes “All Govermentes lie”. Centro Ágora 
- Películas históricas no ciclo "Cinema de Barrio". Fórum Metropolitano 
- (S8) 8ª Mostra de Cinema Periférico 
- VI Encontro Artes pola Integración. ExperimentaCultura 
- Programación San Xoán 2017. Concello da Coruña 
- Exposición “A Cidade” na sala Plataforma14 do CMIX. Fórum Metropolitano 
- Romanorum Vita. Unha historia de Roma 
- Campamentos verán 207 en Asturias. CEAM Asturias  
- Seminario informativo sobre o Servizo Voluntario Europeo. Fundación Paideia 
- Concerto solidario de Antonio Orozco. Marineda City 
 
CURSOS 
- Cursos de verán do Centro de Linguas UDC 
- Cursos de iniciación ao golf: xullo-agosto. Concello da Coruña 
- Obradoiros do VI Encontro Artes pola Integración. ExperimentaCultura 
- Laboralia Future Learn no CUR. Consello Social da UDC 

 
 

Selección de CONCURSOS E PREMIOS  
 

 

ACTUALIZACIÓN SEMANAL 
ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL 2016-17    

    SEMANA: do 23 ao 30 de maio de 2017  
 



 
        
              

 
 
 

 

 

Actividades 

Programación Sala Fernando Rey, xuño  
 

A sala Fernando Rey do Fórum Metropolitano presenta este mes o ciclo 
"Comedia Europea" 
 
Cando : do 01/06/2017 ao 01/07/2017 
� 1, 2 e 3 de xuño: "Habemus Papame"  de Nanni Moretti (Italia, 2011). 

Todos os públicos 
� 8, 9 e 10 de xuño: "Les petits mouchoris"  (“Pequenas mentiras sen 

importancia”) de Guillaume Canet (Francia, 2010). NRM de 12 anos 
� 15, 16 e 17 de xuño: "Ledereem beroemd"  (“Quero ser famosa”) de 

Dominique Deruddere (Bélxica, 2001). Todos os públicos 
� 22, 23 e 24 de xuño: "Une hirindelle a fait le printemps"  (“A moza de 

París”) de Christian Carion (Francia, 2001). Todos os públicos 
� 29 e 30 de xuño e 1 de xullo: "Benvenuti al sud"  (“Benvidos ao sur”) de 

Luca Miniero (Italia, 2010). Todos os públicos. 
Horario : 

• Xoves 20:30 h 
• venres 20:30 e 23:00 h 
• sábados ás 17:30 e 20:30 h. 
** Agás "Les petits mouchoris"  e "Une hirandelle a fait le printemps" : 
únicos pases xoves e venres ás 20.30 h. e sábados ás 17.30 e 20.30 h. 

Prezo : 
• 3€ (+65 anos, persoas desempregadas ou carné xove: 2€) 
• Sesións do espectador (venres ás 23 h e 

sábados ás 17.30 h.): 1,50€ 
• Abonos 5 películas: 12€ 

Venda de entradas:  
- na taquilla, media hora antes de cada función 
- na conserxería de Fórum, de luns a venres de 9 a 

14 e de 16 a 20 h. e sábados de 10 a 13 h. 
 
Contacto : 
Fórum Metropolitano 
R/ Río Monelos, 1 (15006 - A Coruña) 
Tel.: 981 184 293 
www.facebook.com/ForumMetro 
Web: www.coruna.gal/cultura 
 

Programación Sala Marilyn Monroe, xuño  
 

A sala Marilyn Monroe do Fórum Metropolitano presenta este mes o ciclo 
"LGTBQI Outras Miradas" 
 
Cando : do 01/06/2017 ao 01/07/2017 
� 1, 2 e 3 de xuño: "The good son",  documental de Shirley Berkovitz (Israel, 

2013). NRM de 12 anos  
� 8, 9 e 10 de xuño: "Call me Kuchu",  documental de Katherine Fairfax 

(EEUU, 2012). Todos os públicos 
� 15, 16 e 17 de xuño: "Inside de Chinese closet",  documental de Sophia 

Luvarà (Países Baixos, 2015). Todos os públicos 
� 22, 23 e 24 de xuño: "Ander"  de Roberto Castón (España, 2009). NRM 13 

anos 
� 29 e 30 de xuño e 1 de xullo: "Carol"  de Todd Haynes (EEUU, 2015). NRM 

de 12 anos 
 

*Despois das proxeccións dos venres ás 20:15 h. haberá unha charla-coloquio 
Horario : 
� xoves ás 20.15 h 
� venres ás 20.15 e 22.45 h. 
� sábados ás 17.15 e 20.15 h. 

*Agás "Ander ", pases xoves e venres ás 20.15 h. e sábado ás 17.15 e 20.15 h.  
Prezo : 
� 3€ (+65 anos, desempregados ou carné xove, 2€) 
� Sesións do espectador (venres ás 22:45 h e sábados ás 17:15 h.): 1,50€ 
� Abonos 5 películas: 12€ 

Venda de entradas:  
- na taquilla, media hora antes de cada función 
- na conserxaría de Fórum, de luns a venres de 

9 a 14 e de16 a 20 h. e sábados de 10 a 13 h. 
 
Contacto : 
Fórum Metropolitano 
R/ Río Monelos, 1 (15006 - A Coruña) 
Tel.: 981 184 293 
www.facebook.com/ForumMetro 
Web: www.coruna.gal/cultura 
 

 

 



 
        
              

 
 
 

 

 

Actividades 

O Documental do Mes  
 

O ciclo do centro Ágora “O Documental do mes” proxecta en xuño "Todos os 
gobernos menten" (Canadá, 2016), do director e xornalista Fred Peabody, que 
rememora o caso do xornalista norteamericano I.F. Stone que nos anos 60 
marcou unha época cando desenmascarou a corrupción e as mentiras do 
Goberno cunha información veraz, contrastada e independente. Os protagonistas 
da película, unha nova onda de xornalistas de investigación de medios 
independentes dos EEUU, recuperan o seu legado e dan a cara para defender o 
dereito da cidadanía para acceder a unha información libre de interferencias, 
contrastada e honesta. Glenn Greenwald, Jeremy Scahill, Amy Goodman e 
Michael Moore, entre outros, ofrecen o seu testemuño nun documental producido 
por Oliver Stone. 
VO en inglés subtitulada en castelán 
 
Cando : 06/06/2017 
Horario : 20:00 h. 
Prezo : 

• 2,50 €   
• 2,00 € para maiores de 65, persoas desempregadas e carné xove 

 
Contacto : 
Centro Ágora  
Lugar da Gramela, 17 
15010 - A Coruña  
Tel.: 981 189 888 
Correo-e: agora@coruna.es 
www.coruna.es/centroagora 
 

Web: ver trailer 
 

Películas históricas no ciclo "Cinema de 
Barrio" 
 

A Asociación de veciños Oza Gaiteira Os Castros organiza no Fórum 
Metropolitano o ciclo "Cinema de Barrio". Nesta ocasión proxectaranse tres 
películas de Foto Blanco, rodadas en 1930 e restauradas polo CGAI: "Colonias 
en el Sanatorio de Oza", "Bañistas en Riazor" e "Memorias de Oza" 
 
Cando : 05/06/2017 
Horario : 19.30 h 
Lugar :  
Fórum Metropolitano  
R/ Río Monelos, 1  (15006-A Coruña) 
 

Prezo : gratuíto ata completar capacidade 
 
Contacto : 
AA.VV. Oza Gaiteira Os Castros 
R/ Mercé, 56 (15006 - A Coruña) 
Tel.: 981 298 122 
www.facebook.com/redeoza.org 
www.redeoza.org 
 

Web: www.coruna.es/cultura 
 

 

 



 
        
              

 
 
 

 

 

Actividades 

(S8) 8ª Mostra de Cinema Periférico  
 

(S8) Mostra de Cinema Periférico celebra a súa 8ª edición, reunindo un ano máis 
a destacados nomes do cine experimental e de vangarda. 
O espíritu desta edición, "Obxectos e aparicións", do (S8) é o found footage e a 
apropiación, tomando como inspiración ao surrealista estadounidense Joseph 
Cornell e figuras como Luther Price, Cécile Fontaine e Barbara Meter.  
Tamén haberá sitio para mostrar obras da etapa de experimentación con 
celuloide e video de Aldo Tambellini, parte do traballo da alemá Helga Fanderl, 
nun programa que ela mesma titulou "Resonancias", e  mostraranse obras da 
filmografía de Steve Polta, director artístico ademais da Cinemateca de San 
Francisco. 
 O CGAI acollerá, dentro do seu ciclo Desencadres, a proxección de "Star 
Spangled To Death", do cineasta clave da vangarda Ken Jacobs, e a sección 
Desbordamentos abrirase este ano con "La noche inventada ", una proposta 
cinematográfica en directo elaborada conxuntamente pola fotógrafa Blanca Viñas 
e o cineasta Albert Alcoz que aúna fotografías e películas.  
Ademais, o (S8) sigue reservando un apartado especial para o cine galego, así 
a sección Sinais deste ano, ademais da tradicional seleción de curtametraxes de 
"Sinais en Curto", adicará un foco especial a Diana Toucedo e Xisela Franco. 
Completa a programación a gala de inauguración o encontro de distribuidoras de 
cine cxperimental, talleres, masterclass, conferencias e exposicións. 
 
Cando : do 31/05/2017 ao 04/06/2017 
Lugares 

• CGAI - Centro Galego de Artes dá Imaxe Afundación A Coruña 
• CGAI - Centro Galego de Artes da Imaxe 
• Fundación Luis Seoane 
• Sala Municipal de Exposicións PALEXCO 

Prezo : 
Entrada libre ata completar aforamento  
Para acceder ás salas de proxección de PALEXCO e 
CGAIserá necesario retirar as entradas (gratuítas) 
durante os 30 min. anteriores ao comezo da sesión. 
 

Contacto : 
info@s8cinema.com 
www.facebook.com/s8cinema 
Web: www.s8cinema.com  

VI Encontro Artes pola Integración  
 

EXPERIMENTACULTURA organiza en varios espazos da cidade o VI Encontro 
Artes pola Integración, un proxecto que aúna disciplinas como a danza, o teatro, 
a música e outros medios audiovisuais nunha ampla programación que inclúe 
espectáculos, conferencias e obradoiros. 
 
Cando :  
� xoves 8 de xuño: 

- Fundación Seoane, ás 20:00 h.: espectáculo "Cerebro, Artes, Acción" 
- Cidade Vella (comezo na praza da Constitución) ás 21:30 h.: Desabandono 

Arte,  intervención artística en espazos 
- Praza da Constitución, ás 21:30 h.: Concerto de Óscar Cuesta "Dj Ramone"   

� venres 9 de xuño 
- Teatro Rosalía, ás 20:00 h: "Torre de Babel", espectáculo multidisciplinar (9€ / 

carné xove,+65, desempregados/as: -20%) 
- Centro Ágora, ás 22:30 h: inauguración da exposición "Conversas co Ágora"  
- Centro Ágora, ás 23:00 h.: Sesión Dj Pascal Kleiman 

� sábado 10 de xuño: 
- Centro Ágora, de 10:00 a 13.30 h.: conferencias de Manuel Oliveira, director 

do MUSAC, Vicente Galaso e Ícaro Maiterena do Colectivo Lisarco, e de Juan 
Carlos Zahera, director do Espazo de Danza da USC 

- Centro Ágora, ás 13.30 h.: danza-teatro "Quebradas Imperfectas"  
-  Castelo de San Antón, ás 18:00 h.: peza de teatro "Palabras de véspera e 

outras pezas"  
- Teatro Rosalía, ás 20:30 h.: espectáculo "Mesa para Tr3s (9€ / carné xove, 

+65, desempregados/as: -20%) 
- Fundación Seoane, ás 22:30 h.: proxección de "Arquitectura e resistencia"   
- Sala Bunker (Praza da Cormalana, 6), ás 23:00 h.: concerto de beGun 

� domingo 11 de xuño: 
- Praza da Constitución, ás 13:00 h.: DJ Pascal Kleiman e mural colectivo  
- Teatro Rosalía, ás 20:00 h.: 

espectáculo "La Desmemoria"   
(9€ / carné xove, +65 , 
desempregados/as: -20%) 

 
Contacto : 
EXPERIMENTACULTURA 
https://artespolaintegracion.wixsite.com    



 
        
              

 
 
 

 

 

Actividades 

San Xoán 2017  
 

A Coruña acollerá unha programación especial de espectáculos con motivo da 
Festa de San Xoán de carácter itinerante e destinada especialmente ao público 
infantil e familiar que comezará o 16 e rematará o 24 de xuño. 
A explanada do Pazo de Deportes de Riazor acollerá a segunda edición de Son 
de San Xoán , que contará coa actuación dos grupos Mar de Fondo, Yul, 
Tregua  e Muchachito Bombo Infierno.  
Ruada das Xoubas : haberá 24 espectáculos  realizados en distintos espazos 
da cidade, dando lugar a unha programación escénica, especialmente centrada 
no público infantil, elaborados de xeito participativo coas compañías escénicas 
locais Caramuxo Teatro, Elefante Elegante, Martín Camiña, Danthea Teatro, A 
Trastenda dos Contos, Pérez Fernández, Artestudio, Teatro do 
Andamio e Galiocio.  As actividades se levarán a cabo no Parque de Oza, a 
Praza das Conchiñas, San Pedro de Mezonzo, Palavea, Praza de Pablo Iglesias, 
Parque de Santa Margarita, Paseo das Pontes, Campo da Leña, Praza de 
Pescadores, Paza Indalecio Prieto, Praza Elíptica, Xardíns de Méndez Núñez, 
Praza das Bárbaras, Novo Mesoiro e Praza de María Pita. 
 
Cando : do 16/06/2017 ao 24/06/2017 
 
Contacto : 
Concello da Coruña 
Praza de María Pita, 1 
15001- A Coruña 
Tel.: 981 184 200 | 010 
 
Web: 
www.sanxoncoruna.es 
 
 

Exposición “A Cidade” na sala 
Plataforma14 
 

A sala Plataforma14 acolle durante o próximo mes a exposición "A Cidade", 
unha exposición colectiva que reúne unha serie de traballos destacados 
elaborados polo alumnado das especialidades de deseño gráfico, deseño de 
interiores, ilustración, fotografía, escultura, dourado e policromía e cerámica da 
Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso. 
A cidade é o elemento común sobre a que xira a temática das obras presentadas 
neste proxecto no que participan mais de 40 artistas, e ofrécense distintas 
visións desta realidade: as tribús urbanas imaxinadas, portadas de discos, a 
protesta do rap, a contaminación visual, os cafés onde se mestura o público e o 
privado, a soidade, o control, etc. 
A sala Plataforma14, pertencente a Concellaría de Participación e Innovación 
Democrática e coordinada polo Centro Municipal de Información Xuvenil, 
pretende visibilizar a creación realizada polos/as artistas emerxentes da nosa 
cidade. Toda a información sobre este espazo pode atoparse na 
web www.coruna.es/cmix/plataforma14. 
 
Cando : do 25/05/2017 ao 24/06/2017 
Horario :  

- de luns a venres de 9:00 a 21:00. 
- sábados de 9.00 a 14:00 e de 17:00 a 21.00h. 

Lugar : 
Sala de Exposicións Plataforma14  (Edif. Fórum Metropolitano)  
Prezo : de balde. 
 
Contacto : 
CMIX  
Fórum Metropolitano 
R/ Río Monelos, 1 (15006 - A Coruña) 
Tfno: 981 184 294 
cmix@coruna.es  
www.coruna.es/cmix/plataforma14 
 

 

 



 
        
              

 
 
 

 

 

Actividades 

Romanorum Vita. Unha historia de Roma  
 

"Romanorum Vita. Unha historia de Roma" é un proxecto de divulgación histórica 
para todos os públicos da Obra Social La Caixa que permite coñecer a vida cotiá 
dos habitantes dunha cidade do Imperio Romano. A exposición convídanos a 
pasear por unha cidade romana, un día calquera, pouco antes da destrución de 
Pompeya, no ano 79 d.C. 
Escenografías, proxeccións audiovisuais e textos informativos compleméntanse 
con elementos sonoros e mesmo olores, configurando así unha experiencia 
innovadora. 
Esta actividade pertence ao proxecto: www.educaixa.com/-/proxecto-
romanorum-vita 
 
Cando : do 26/05/2017 ao 30/06/2017 
Horario : 
- Público xeral: de luns a venres de 12.30 a 14 h e de 17 a 21 h. Sábados, 
domingos e festivos de 11 a 14 h e de 17 a 21 h. 
- Visitas escolares: previa cita. - Tel. reservas escolas: 902 906 666 
- Visitas guiadas: pases cada 15 minutos (último pase 30 minutos antes do 
peche) 
- Outros: visitas guiadas a grupos: de luns a venres, de 9.15 a 12.15 h e de 15 a 
16.30 h. 
Lugar :  
Explanada do Pavillón de Deportes de Riazor 
Prezo : gratuíto (prazas limitadas) 
 
Contacto : 
Obra Social "la Caixa" 
Tel.: 902 223 040  
Obra Social "la Caixa" 
Web: www.romanorumvita.com 
 
 
 
 
 
 
 

Campamentos CEAM Asturias 2017  
 

CeamAsturias, Centro de Educación ambiental organiza campamentos de 
natureza, deporte, aventura, inglés para o verán 2017. As actividades terán lugar 
nas instalacións de CeamAsturias, Centro de Educación Ambiental, Casas de 
Colonias e Tempo Libre Mariñes, a 12 km de Oviedo. 
Actividades: campamentos de inglés, con surf, canoa no Sella, parque de 
aventura, bicicleta BTT, tenis, natación, fútbol, baloncesto, voleibol, animais de 
granxa, itinerarios de natureza, xogos e dinámicas, xincanas, talleres, 
veladas etc. 
 
Cando : quendas semanais ou quincenais desde o 24 de xuño e ata o 31 de 
agosto 
Inscricións : ata cubrir prazas 
Prezo :  

• 8 días: 340 € 
• 15 días: 637 € 
• Campus Rural: 5 días: 160 €, 2 semanas: 320 €. 

Requisitos : 
• Idades: de 6 a 17 anos  

 
Contacto : 
CeamAsturias 
Marinas nº 20, Las Regueras (33190 – Asturias) 
info@ceamasturias.com 
Tel: 985 799 046 / 651 839 149 
Web: www.ceamasturias.com 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
        
              

 
 
 

 

 

Actividades 

Seminario informativo sobre o Servizo 
Voluntario Europeo 
 

Para aquela mocidade que non sabe aínda por onde empezar a buscar un 
proxecto SVE en Europa, a Fundación Paideia orienta no proceso a través dos 
seus seminarios informativos sobre o Servizo Voluntario Europeo: o próximo terá 
lugar o mes de xuño 
Inscrición: www.paideia.es/voluntariado-europeo/#formulario_sve 
*A asistencia ao seminario é obrigatoria para todas as persoas interesadas en 
que a Fundación Paideia sexa a súa organización de envío no SVE. 
 
Cando : 15/06/2017 
Horario : 12.00 h 
Prezo : gratuíta, logo da inscrición 
previa e confirmación da asistencia 
 
Contacto : 
Fundación Paideia 
Praza de María Pita, 17, 15001 - A 
Coruña 
Tel.: 981 223 927 
voluntariadoeuropeo@paideia.es 
www.facebook.com/svepaideia 
Web: www.paideia.es/juventud 
 

 
 
 
 
 
 
 

Concerto solidario de Antonio Orozco  
 

O próximo 6 de xullo de 2017 ás 21.00 h, o cantante e compositor Antonio 
Orozco interpretará os seus temas na Praza Exterior de Marineda City nun 
concerto solidario que será gratuíto para o público. 
Durante o evento recadaranse fondos para Educo, ONG dedicada á defensa e 
protección de dereitos da infancia a través do apadriñamento e as bolsas 
comedor. 
 
Cando : 06/07/2017 
Horario : 21.00 h 
Prezo : gratuíto 
 
Contacto : 
Marineda City 
Estrada de Baños de Arteixo, 43 
15008 - A Coruña 
Tlf.: 881 888 888 
marinedacity.com 
Web:  
Concerto solidario Antonio 
Orozco 
 

  

 

 



 
  

 
 
 
 

 

 

Cursos 

Obradoiros do VI Encontro Artes pola 
Integración 
 

O VI Encontro Artes pola Integración inclúe, dentro da súa variada 
programación, a organización de tres obradoiros: un de Dj, outro de danza-teatro 
para inclusión, e o último de artes plásticas. 
 
Cando : do 9 ao 11 de xuño de 2017 
Horario : 

- venres 9: de 16:00 a 19:00 h. 
- sábado 10: de 10:00 a 13:00 h 
- domingo 11: de 10:00 a 12:00 h 

Lugar : 
� Centro Ágora : Obradoiro de DJ, impartido por Pascal Kleiman 
� Centro Ágora : Obradoiro de danza teatro para a inclusión, impartido polo 

colectivo "El Brote" 
� I.B.S. Padre Rubinos : Obradoiro de artes plásticas, impartido por Abel 

Barcenillas 
 

Inscricións : ata o 02/06/2017, por correo-e a experimentadanza@yahoo.es  
indicando no asunto o nome da persoa participante e o obradoiro 
seleccionado, achegando adxunto o xustificante de pago 
Requisitos : 
� Obradoiro de Dj: dirixido a persoas que queiran iniciarse no mundo da música 

electrónica e aprender a pinchar e traballar con música experimental. 
� Obradoiro de danza teatro para a inclusión: dirixido a persoas con diversidade 

física ou psíquica como a calquera artista ou profesional que estea 
interesado/a en traballar con inclusión social. 

� Obradoiro de artes plásticas: dirixido a profesionais que traballan no eido das 
discapacidades, rapaces/as, persoas 
da terceira idade e público en xeral 

 
 

Prezo : 60 € cada obradoiro 
 
Contacto : 
EXPERIMENTACULTURA 
artespolaintegracion.wixsite.com 
pdf. Programa 

Laboralia Future Learn  
 

LABORALIA FUTURE JOBS é unha xornada formativa dirixida a estudantes, 
titulados universitarios, familias e profesionais da educación interesados en 
coñecer as novas tendencias do mercado laboral marcadas polo progreso 
tecnolóxico e dixital da Sociedade. Organizado polo Consello Social da 
Universidade da Coruña. 
 
Cando : 

• 15 xuño: 
- Universidade da Coruña: o campus innova e o campus da sustentabilidade 
- O entorno dixital: novos horizontes para unha mocidade global 
- E-sports: o teu futuro pode estar aquí 
- Necesitamos hackers: xenios entusiastas da programación informática 
- Smart contracts: un híbrido entre o dereito e a informática 
- Competencias dixitais : cales 

necesitas adquirir 
• 16 Xuño: 
- Profesións con alta demanda 
- Dinámica IoT e Arduino 
- Dinámica bitcoins 
- Ecdl e Digcomp 

 

Horario : de 9:30 h. a 14:00 h. 
Lugar :  
Centro Universitario de Riazor (CUR) 
Requisitos : 
� Estudantado e profesorado universitario, de ciclos formativos de FP e de 

Bacharelato 
� Directivos vinculados a universidades e a calquera institución educativa. 
� Familias e especialistas en orientación laboral e profesional. 

Inscricións : online en http://laboraliaudc.com 
 
Contacto : 
Consello Social da Universidade da Coruña 
CUR: C/ Almirante Lángara s/n (15011 - A Coruña) 
Tel. 981 167 000 (ext. 4390) 
consello.social@udc.es 
laboraliaudc.com  

 



 
  

 
 
 
 

 

 

Cursos 

Cursos verán  do Centro de  Linguas UDC  
 

Cursos de verán do Centro de Linguas da Universidade da Coruña no campus 
da Coruña. 

� Alemán:  
-  Alemán: Taller lúdico de conversación (A2).  
- Alemán temático cociña. 

� Francés:  
- Francés temático cociña. 

� Inglés: 
 - Intermedio 5.  
- Consolidación 5.  
- Conversación nivel B1.  
- Conversación nivel B2. 
 - Conversación nivel C1.  
- Inglés temático cociña. 
 - Academic writing.  
- Presentations in English.  
- Active English. 

� Italiano: 
 - Nivel A1. 

� Portugués:  
- Nivel A2. 

 

Cando : xuño e xullo  2017 
Inscricións : ata o 01/06/2017 (matrícula do 2 ao 6 de xuño) 
Requisitos  e horarios : Consultar en cada curso. 
Prezo : Entre 84€ e 332€, dependendo do curso. 
 
Contacto : 
Centro de Linguas da UDC 
Facultade de Filoloxía,  
Campus da Zapateira, s/n 
Tel.: 981 167 000  
Ext. 4751 / 4752  
centrodelinguas@udc.es 
 

Web: www.centrodelingua.gal 
 

Cursos de iniciación ao golf: xullo -agosto  
 

A Concellería de Culturas, Deporte e Coñecemento convoca os cursos de 
iniciación ao golf nas categorías de infantil (de 6 a 16 anos) e adultos (a partir de 
17 anos), que terán lugar no Campo Municipal de Golf Torre de . 
 
Cando : datas dos cursos: 

•  Xullo:  luns e xoves do 3/07/2017 ao 3/08/2017 -  martes e venres do 
4/07/2017 ao 8/08/2017 - sábados e domingos do 1/07/2017 ao 30/07/2017 

•  Agosto:  luns e xoves do 7/08/2017 ao 7/09/2017 - martes e venres do 
11/08/2017 ao 15/09/2017 - sábados e domingos do 5/08/2017 ao 3/09/2017 

 

Horario : 2 horas á semana, de mañá ou tarde (consultar horarios) 
 

Inscricións : do 5 ao 12 de xuño ata ás 14:00 h . en www.coruna.es/deportes ou 
nas oficinas do Campo Municipal de Golf  
 

Calendario : 
• Listaxe provisional de solicitantes: a partir do 13 de xuño 

en www.coruna.es/deportes e no Campo Municipal de Golf 
• Prazo de alegacións: do 14 e 15 de xuño, no Campo Municipal de Golf. 
• Sorteo público: 16 de xuño ás 10:00 h 
• Listaxes definitivas: a partir do 19 de xuño. 
• Matrícula: do 20 ao 24 de xuño no Campo Municipal de Golf 

 

Requisitos : 
•  Idades: - infantil: de 6 a 16 anos - adultos: de 17 anos en diante (idade 

cumprida antes ou durante o desenvolvemento do curso) 
• Cada persoa poderá solicitar un máximo de 2 cursos, pero só se poderá 

matricular nun único curso. 
Prezo : 

• Curso trimestral infantil: 28,94 € 
• Curso trimestral adultos: 48,22 € 

 
Contacto : 
Campo Municipal de Golf Torre de 
Hércules 
Tel.: 981 209 680 
Teléfono de información do Concello: 010  
www.coruna.gal/deportes  
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DENOMINACIÓN REQUISITOS DATAS DOTACIÓN INFORMACIÓN 
 

Concurso de Grafiti No Hate, 
Festival O Marisquiño 

� Poderán participar creadores novos, de 
ata 30 anos, de toda España e o resto de 
Europa, presentando un bosquexo 
inspirado na campaña No Hate do 
Consello de Europa. http://www.nohate.es/ 

� A inscrición realizarase enviando a 
graffiti@omarisquino.com a seguinte 
documentación, en formato word ou pdf: - 
Datos persoais: fotocopia de DNI, nome e 
apelidos, dirección, código postal, 
poboación, provincia, teléfono e email 
(todos os datos son obrigatorios) - Un 
bosquexo da obra proposta en cor e feito a 
man, indicando o pseudónimo do artista. - 
Material artístico adicional, como fotos, 
web e unha pequena biografía artística. 

Inscrición ata o 
30/06/2017 

 

- Cada un dos 6 
gañadores recibirá un 
diploma acreditativo, un 
premio de 400 € e un 
pack con material dos 
sponsors. 
 
- Pintar en O Marisquiño 
na zona de Concurso, 
para promocionar os 
traballo artísticos. 
 
- Participar nunha 
exposición colectiva 
organizada por INJUVE 
en Madrid e promoción  
 

 
O Marisquiño  
Rúa As Avenidas 
36202 Vigo (Pontevedra) 
graffiti@omarisquino.com 
https://www.omarisquiño.com 

17º Edición Premio Novela 
por entregas de La Voz de 
Galicia 

 

� Presentar unha novela inédita e que non 
opte a outros concursos, en galego ou en 
castelán, e que se axusten ás seguintes 
condicións: deberá constar de 31 capítulos 
destinados á súa publicación diaria ao 
longo de todo o mes de agosto de 2017. 
Cada capítulo terá a mesma extensión, 
3.500 caracteres, con espazos incluídos. 
O tema das obras será libre, pero 
valorarase especiamentel a temática 
histórica con motivo do 135 aniversario de 
La Voz de Galicia no 2017 

� As obras deberán enviarse á dirección de 
correo «17.ª Edición dos Relatos de Verán 
de La Voz de Galicia (Premio dos 
Lectores). Avenida da Prensa, parcelas 84 
e 85. Polígono Industrial de Sabón (15143) 
Arteixo (A Coruña)», ou por correo 
electrónico (e-mail) a relatos@lavoz.es. 
 

Inscrición ata o 
21/06/2017 

Establécese un único 
premio de 10.000 euros. 

La Voz de Galicia  
Avenida da Prensa, 
parcelas 84-85 
Polígono Industrial de Sabón 
15143 Arteixo (A Coruña) 
www.lavozdegalica.es 
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DENOMINACIÓN REQUISITOS DATAS DOTACIÓN INFORMACIÓN 

Certame Letras Galegas 
2017 Concello de Abegondo 

 

� Establécense as seguintes categorías:  
- Infantil (alumnado que curse estudos de 
infantil): 1º, 2º e 3º premio de Debuxo e 
Pintura 
- Primaria (alumnado que curse estudos 
de primaria): 1º e 2º premio de Narrativa; 
1º e 2º premio de Debuxo e Pintura ; 1º e 
2º Premio de Poesía 
- Secundaria e menores de 18 anos 
(alumnado que curse estudos de 
secundaria e participantes menores de 18 
anos): 1º e 2º premio de Narrativa; 1º e 2º 
premio de Debuxo e Pintura; 1º e 2º 
Premio de Poesía 
- Adultos (18 anos ou máis): 1º premio de 
Narrativa; 1º premio de Debuxo e Pintura; 
1º premio de Poesía 
- Premios aos mellores lectores do 
ano: Premio ao mellor lector do ano da 
Biblioteca do CEIP San Marcos, da 
Biblioteca do IES de Viós e da Biblioteca 
Pública Municipal de Abegondo 
- Premio especial audiovisual de 
promoción do galego: poderán participar 
todas as idades. Serán admitidas 
gravacións audiovisuais que enxalcen ou 
estean relacionados coa promoción da 
lingua. Valorarase a orixinalidade, contido 
didáctico e valor cultural e antropolóxico. 

� Os traballos serán orixinais e inéditos.  
� As narracións e poesías deberán estar 

escritas en lingua galega. Nos debuxos e 
pinturas, no caso de levar algún texto, 
deberá estar redactado en lingua galega. 
A lingua utilizada nos traballos da 
categoría audiovisual será o galego.  
 

Data de 
inscrición ata o 
15/06/2017 

- Infantil: lotes de libros 
en galego. 
- Primaria: lotes de libros 
en galego. 
- Secundaria e menores 
de 18 anos: 1º premios 
reloxos intelixentes e 2º 
premios auriculares 
inarámicos. 
- Adultos: premio de 150 
€ cada un. 
- Premios aos mellores 
lectores do ano: lotes de 
libros en galego. 
- Premio especial 
audiovisual de promoción 
do galego:  tableta 
electrónica 

Concello de Abegondo  
San Marcos, 1 
15318 Abegondo A Coruña 
Tel.: 981 647 909 
www.abegondo.es 
correo@abegondo.es  
 
Publicación: BOP 23-05-2017 
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DENOMINACIÓN REQUISITOS DATAS DOTACIÓN INFORMACIÓN 

Concurso de literatura 
infantil e xuvenil do Día 
das Letras Galegas 

� Nenos/as galegos/as con idades 
comprendidas entre estas 2 categorías:  
de 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos. (a idade 
estará referida á data de finalización do 
prazo de presentación de traballos) 

� Os contos deberán redactarse en lingua 
galega e a súa temática será libre. Os textos 
deberán ser presentados en folios A4, 
mecanografados por unha soa cara, a un 
espazo e medio, con formato de fonte Times 
New Roman, tamaño 12 e cunha extensión 
mínima dun folio e máxima de cinco. 

� Presentarase unha solicitude dispoñible 
en https://sede.xunta.gal co código P5775A. 
Coa solicitude irá un sobre tamaño folio, 
pechado, coa seguinte inscrición «Concurso 
de literatura infantil e xuvenil do Día das 
Letras Galegas», no que constarán o 
pseudónimo e o título do conto. Este sobre 
incluirá: o texto do conto en folio formato A4 
e un sobre pequeno pechado co boletín de 
inscrición e fotocopia do libro de familia 
onde consten os datos do menor.  
 

Inscrición ata o 
16/06/2017 

1º premio: 250 € 
2º premio: 200 € 
3º premio: 150 € 

 
 
Escola Galega de Administración 
Pública (EGAP)  
Polígono das Fontiñas, 
Rúa de Madrid, 2-4 
15707 Santiago de Compostela, A 
Coruña 
Tel.:  981 546 040 
egap@xunta.gal 
http://egap.xunta.gal  
 
Publicación: DOG 16-05-2017 

33º Concurso de cómics 
"Ciutat de Cornellà" 

 

� Categoría júnior: mocidade que a 31 de 
decembro de 2017 teña entre 12 e 16 anos; 
Categoría sénior: mocidade que a 31 de 
decembro de 2017 teña entre 17 e 30 anos. 

� O tema é libre, personaxes orixinais, de 
creación propia e inéditos e o contido das 
obras non pode atentar contra a dignidade 
das persoas e os animais. Estarán escritos 
en castelán ou catalán. 

� O formato (exclúense as copias) será en 
branco e negro ou en cor, realizada con 
técnica libre: - Categoría júnior: de 1 a 2 
páxinas de formato único DIN A-3 (29,7x42) 
- Categoría sénior: de 2 a 4 páxinas de 
formato único DIN A-3 (29,7x42) 
 

Data de 
inscrición ata o 
30/06/2017 

 

- C. júnior: 250 €. 
- C. sénior: 1.200€ + lote 
de cómics + viaxe a 
festival de Angoulême  
- Finalista : 400€ + lote de 
cómics 
- Mellor historieta de 
humor: 601€ + 
publicación dunha tira en 
El Jueves + subscrición 
de 6 meses á revista. 
- Mellor guión: 500€ + 
lote de cómics  
-Mencións:lote de cómics 
 

Ayuntamiento de Cornellà 
Departamento de Juventud  
Pl. dels Enamorats, 6 
08940 Cornellà de Llobregat 
(Barcelona) 
Tlf: 93.377.02.12 ext. 1472 
comics@aj.cornella.cat 
www.cornella.cat 

 


