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ACTIVIDADES 
- Programación Cines Fórum Metropolitano, decembro 2017 
- O Documental do Mes. Centro Ágora 
- Deportes no Nadal 2017. Servizo Municipal de Deportes 
- Campus Básquet Coruña 
- III Eira das Artes na Fundación Seoane 
- Teatro Mínimo Ambulante na Rúa Orzán. Non Importa 
- Ruta das As Calizas. ADTL A Pedrosa 
- Axenda de concertos na Coruña Axenda de concertos na Coruña 

 

CURSOS 
- Cursos de iniciación ao golf. Servizo Municipal de Deportes 
- Obradoiros de macetohortas - Agra Cultura. ONGD Ecos do Sur 
- Obradoiro práctico de realización de curtametraxes. ENL Escola Oficial de Idiomas 
- Programa "Coruña Emprego Xoven". Centro Municipal de Emprego.  

 

CONCURSOS 

- Concurso de fotografía #NADALENTRANVIAS3 

- Concurso de cartaces VIII Festival CinEOI 2018 

- XIII Concurso de Carteis para anunciar Teatrofilia 2018 

- 46ª edición dos Premios literarios Minerva 

- XIX Premio Luis Freire de Investigación Científica na Escola 

- Concurso de debuxo e de relato breve en Twitter. Fundación Barrié 
 

VARIOS 

- Parlamento Xove 2018. D.X. de Xuventude 
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Programación Cines Fórum Metropolitano, decembro 2017 
 

Próximas proxeccións nas salas de cine do Fórum Metropolitano durante este mes:  
 

Na sala Fernando Rey e dentro do ciclo de cinema "Ciencia (E)Ficción":  
 14, 15 e 16 de decembro: Planeta prohibido ("Forbidden Planet"), de Fred M. Wilcox  (EEUU, 

1956). V.O.S. en castelán. Todos os públicos + *charla-coloquio con José Manuel Sande 
(concelleiro de cultura, crítico e programador de cine) ao finalizar a proxección do venres 15  

 21, 22 e 23 de decembro: Ultimátum á Terra ("The Day the Earth Stood Still"), de Robert 
Wise (EEUU, 1951). V.O.S. en castelán. Todos os públicos + *charla-coloquio con Marcos 
Pérez (director técnico da Casa das Ciencias) ao finalizar a proxección do venres 22 

 

      HORARIO: únicos pases ás 20.30 h (xoves, vernes e sábados) 
 

Na sala Marilyn Monroe e dentro o ciclo de cinema "Dereitos Humanos" 
 14, 15 e 16 de decembro: Lume no mar ("Fuocoammare"), de Gianfranco Rosi (Italia, 2016). V.O.S 

en castelán. NRM 7 anos  
 21, 22 e 23 de decembro: O outro lado da esperanza ("Toivon tuolla puolen"), de Aki Kaurismäki 

(Finlandia, 2017). V.O.S en castelán. NRM 12 anos 
 

      HORARIO: - xoves: 20.15 h  - venres: 20.15 e 22.45 h  - sábado: 17.15 e 20.15 h  
 

Prezo:  
 3 € (+65 anos, desempregadas/os e carné xove: 2 €) 
 Sesións do espectador (venres ás 22.45 h. e sábados ás 17.15 

h.): prezo único 1,50 € 
 Abonos 5 películas: 12 € 

 

Venda de entradas:  
- no despacho de billetes, media hora antes de cada función (se 
quedan entradas dispoñibles) 
- 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. 
 

Lugar / información: 
Fórum Metropolitano 
R/ Río Monelos, 1 (15006 - A Coruña) 
Tel.: 981 184 293 
www.facebook.com/ForumMetro 
Web: www.coruna.gal/cultura  

 

O Documental do Mes 
O ciclo do centro Ágora “O Documental do mes” proxecta en xaneiro de 2018 "Machines" (India-Reino 
Unido, 2016), de Rahul Jain, un documental que vai máis aló da denuncia da explotación laboral e reflexa 
unha mirada dura á situación que se vive nas fábricas dos países en vías de desenvolvemento que nos 
obriga a reformularnos as dinámicas produtivas do mundo no que vivimos: miles de traballadores 
exhaustos, interminables xornadas laborais de 12 horas e unha inmensa fábrica téxtil en Surat, unha 
cidade industrial no noroeste da India 
 
CANDO: 09/01/2018 
HORARIO: 20:00 h. 
PREZO: 

 2,50 €   

 2,00 € + 65, desempregadas/os e titulares carné xove 
 
CONTACTO: 
Centro Ágora 
Lugar da Gramela, 17 (15010 - A Coruña) 
Tel.: 981 189 888 
Correo-e: agora@coruna.es 
www.coruna.gal/centroagora 
WEB: tráiler en eldocumentaldelmes.com 

 

 

 

https://www.coruna.gal/cultura/es/agenda/historico/detalle-asset/forbidden-planet-de-fred-m-wilcox/suceso/1453636149440
https://www.coruna.gal/cultura/es/agenda/historico/detalle-asset/the-day-the-earth-stood-still-de-robert-wise/suceso/1453636154191
https://www.coruna.gal/cultura/es/agenda/historico/detalle-asset/fuocoammare-de-gianfranco-rosi/suceso/1453636221252
https://www.coruna.gal/cultura/es/agenda/historico/detalle-asset/toivon-tuolla-poulen-de-aki-kaurismaki/suceso/1453636225871
https://www.facebook.com/ForumMetro
https://www.coruna.gal/cultura/es/agenda/historico/detalle-asset/sala-fernando-rey-ciencia-e-ficcion/suceso/1453636144650
mailto:agora@coruna.es
https://www.coruna.gal/centroagora
https://eldocumentaldelmes.com/es/doc/machines-2/
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Deportes no Nadal 2017 
 

O Concello da Coruña, coa colaboración de Entidades Deportivas da cidade, oferta un total de 1043 
prazas, nun total de 29 actividades (campus, cursos, xornadas etc.). Estas actividades ofrecen a 
posibilidade de iniciarse e gozar de ata 12 modalidades deportivas diferentes. 
Actividades: escalada, esgrima, fútbol, fútbol sala, hípica, multideporte, patinaxe, vela, natación, waterpolo, 
ximnasia e ximnasia rítmica. 
 

Cando: do 15/12/2017 ao 21/01/2018 (diferentes datas segundo actividade) 
 

Inscricións: directamente en cada unha das entidades organizadoras, cos seus propios prazos e 
procedementos (+ info: www.coruna.gal/portal/gl/cidade/deportes/deporte-no-nadal-2017)  
 
 

Prezo: segundo actividade (consultar con cada entidade deportiva. Datos de contactos en: 
www.coruna.gal/portal/gl/cidade/deportes/deporte-no-nadal-2017)  
 

Requisitos: cumplir o requisito de idade para cada actividade 
(consultar en www.coruna.gal/portal/gl/cidade/deportes/deporte-
no-nadal-2017)  
 

Máis información: 
Servizo Municipal de Deportes 
Palacio dos Deportes de Riazor 
Rúa Manuel Murguía s/n. (15011 - A Coruña) 
Teléfono de información cidadá 010 
Correo-e: deportes@coruna.es   
 

Web: www.coruna.gal/deportes 
 
 
 
 

Campus Básquet Coruña 
O Club Básquet Coruña organiza un Campus de Nadal para a promoción do baloncesto nun contexto 
lúdico. 
 

Cando: 2 quendas; 
   - 1ª quenda: do 26 ao 29 de decembro de 2017. 
   - 2ª quenda: do 2 ao 5 de xaneiro de 2018 
 

Horario:de 9.30 a 14.00 horas  
 

Lugar: Polideportivo da Agra 2 e Polideportivo da Normal (Antigo Maxisterio). 
 

Requisitos: nenos/as nacidos/as entre os anos 2013 e 2002. 
 

Inscricións: ata o 29/12/2017  nas oficinas do club ou na web www.basquetcoruna.com 
 

Prezo: 75 € por quenda.  
Descontos:  
- 20% a xogadores/as do club, das escolas de colexios 
vinculados, e fillos/as de socios e abonados e da 
comunidade UDC.  
- para familias que inscriban a máis dunha persoa. 
 

Máis información: 
Oficinas Basquet Coruña 
R/ Arquitecto Rey Pedreira, 3 (15011 - A Coruña) 
Tel.: 981 264 022 
club@basquetcoruna.com 
 

Web: www.basquetcoruna.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coruna.gal/portal/gl/cidade/deportes/deporte-no-nadal-2017
http://www.coruna.gal/portal/gl/cidade/deportes/deporte-no-nadal-2017
http://www.coruna.gal/portal/gl/cidade/deportes/deporte-no-nadal-2017
http://www.coruna.gal/portal/gl/cidade/deportes/deporte-no-nadal-2017
mailto:deportes@coruna.es
http://www.coruna.gal/deportes
http://www.basquetcoruna.com/
mailto:club@basquetcoruna.com
http://www.basquetcoruna.com/
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III Eira das Artes na Fundación Seoane 
 

A Fundación Luis Seoane acolle no patio do museo a 3ª edición do mercado "Eira das Artes", unha feira 
adicada á arte, a artesanía e o deseño na que haberá tamén obradoiros gratuitos para todas as idades, 
música en directo e chocolatada 
 

Cando: 16/12/2017 
 

Horario: de 11 a 21 horas  
*música en directo ás 13.30 h. e chocolatada gratuita ás 18.00 h. 
 

Lugar:  
Fundación Luis Seoane 
R/ San Francisco, 27 (15001 - A Coruña) 
 

Prezo: entrada libre 
 

Máis información: 
Eira das Artes 
correo-e: eiradasartes@gmail.com 
www.facebook.com/Eira-das-Artes 
 
 

Teatro Mínimo Ambulante na Rúa Orzán 
 

O Teatro Mínimo de [No Importa] convertirase por un día en "Ambulante" por algún dos establecimentos 
da R/ Orzán coa finalidade de dinamizar a área e promocionar o teatro 
 

Cando: 17/12/2017 
Programa:  

 Sala de Arte NOV (R/ Orzán, 200): "Mujer en construcción", ás 18.30 h - 19.00 h - 19.30 h 

 Ledicia Café (R/ Orzán, 178): "La candidata de Carlota Dans", ás 19.30 h - 20.00 h - 20.30 h 

 KETOLA Eventos (R/ Orzán, 180): "A terraza de Manuel Lourenzo”, ás 20.30 h - 21.00 h - 21.30 h 

 La Maleta Bar (R/ Orzán, 170): “Caixa de Música (mise en scène) de Javier  Sahuquillo”, ás  20.00 h. 
- 21.00 h. – 22.00 h. 

 

Prezo:  
- entrada individual: 3,50€ 
- abonos (a partir de 2 entradas): 3€/unidade 
 

venda de entradas:   
a) Ledicia Café o 17 de deciembro a partir das 18.00 h.  
b) Reserva anticipada no tel. 687 139 139 

 

Máis información 
[NO IMPORTA] taller creativo 
R/ San Andrés 46 (15003 - A Coruña) 
Tel.: 687 139 139 -  correo-e: pb@no-importa.com 
http://no-importa.com  
 
 
 

Ruta das As Calizas 
 

A Agrupación Deportiva e Tempo Libre A Pedrosa organiza unha ruta de sendeirismo polo municipio de 
Becerreá (Lugo). Ruta de dificultade media. 
 

Cando: 17/12/2017 
 

Prezo: 
  - Socios: 15 € / menores de 14 anos: 10 €. 
  - Non socios: 17 € / menores de 14 anos: 12 €. 
 

Requisitos: 

 Facer inscrición previa 

 Levar calzado de montaña. 
 

Máis información: 
A Pedrosa 
Tlf. 616 120 975 / 666 288 265 
adtlapedrosa@yahoo.es  

 

 

 

 

mailto:eiradasartes@gmail.com
https://es-es.facebook.com/Eira-das-Artes-331140630615262/
mailto:pb@no-importa.com
http://no-importa.com/
mailto:adtlapedrosa@yahoo.es
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Axenda de concertos na Coruña  
 

Programación de concertos ata finais de decembro nas salas de concentos e outros espazos da cidade 
 

Sala Mardi Gras. Travesía da Torre, 8 (15002 – A Coruña)  
www.facebook.com/salamardigras 
mércores 13 ás 21.00 h.: EXIT (entrada libre) 
venres 15 ás 22.30 h.: CLUB DO RÍO. Entradas: desde 8€ 
sábado 16 ás 22.30 h.: EJAZZ (entrada por determinar) 
venres 22 ás 22.30 h.: BLACK BIG STAGE (entrada por determinar) 
sábado 23 ás 22.30 h.: LADRILLO E MULLER (entrada por determinar) 
mércores 27 ás 21.00 h.: EXIT (entrada libre) 
xoves 28 ás 21.00 h.: AMOEBA SPLIT (entrada por determinar) 
venres 29 ás 22.00 h.: PPP (PUNK PARA PERRETES) WASTED WILTONS (entrada por determinar) 
sábado 30 ás 13.00 h.: HOUND DOGS (entrada por determinar) 
sábado 30 ás 22.00 h.: METALMANÍA (tributo a Metallica). Entradas: desde 8€ 
 

Sala Garufa Club. R/ Riazor, 5 (15004 - A Coruña)   
www.facebook.com/SalaGarufaClub 
xoves 14 ás 21.30 h: DANI NEL.LO Y LOS SAXOFONISTAS SALVAJES. Entradas: 12€ / 15€ 
venres 15 ás 22.30 h: IGNASI TERRAZA TRÍO. Entradas: 6€ 
sábado 16 ás 23.00 h: SON DE CAMAGÜEY. Entradas:  8€ 
xoves 21 ás 22.30 h: VÍCTOR GRANDE VS. GARI (noite de humor). Entradas: 8€  
venres 22 ás 23:00 h: LOS HOT CHOCOLATES. Entradas: 10€  
sábado 23 ás 22:30 h: HOUND DOGS VS. ROCKERS GO TO HELL. Entradas: 7€  
mércores 27 ás 20.30 h.: OJO CUIDAO!!, radio en directo. Entradas: 5€ 
xoves 28 ás 22.30 h: GARUFA BLUE DEVILS BIG BAND. Entradas: 10€ 
venres 29 ás 22:30 h: CHOTOKOEU. Entradas: 6€ / 10€ 
sábado 30 ás 23:00 h.: ORQUESTA SONORIDAD. Entradas: 8€ / 10€ 

 

Playa Club. Plataforma de Riazor s/n (15011 - A Coruña) 
http://playaclub.club/programacion/ 
venres 15 ás 22.30 h.: LOS ENEMIGOS. Entradas: desde 25€  
venres 22 ás 23.00 h.: JULIÁN MAESO. Entradas: 12€ / 15€ 
sábado 23 ás 23.00 h.: GUERRERA + CRÓ! Entradas: 10€ / 12€ 
sábado 30 ás 23.00 h.: SINIESTRO TOTAL. Entradas: desde 15€ 
 

Bâbâ Bar. R/ José Luis Pérez Cepeda, 23 (15004 - A Coruña)   
www.facebook.com/baba.bar.7      
venres 15 ás 22.00 h.:  concerto solidario BAJO+6. Entradas: 5€ 
mércores 20 ás 21.30 h.: concerto ALUMNAS DE CARMEN REY. Entradas: 3€ 
xoves 21 ás 22.00 h: JUAN JOVE VIDAL TRÍO & MARIAN LEDESMA. Entradas: 7€ 
venres 22 ás 22.00 h: PITI SANZ S4N7. Entradas: 5€ 
sábado 23 ás 22.00 h: PAUL ÁLVAREZ PROJECT. Entradas: 5€ 
xoves  28 ás 22.00 h: PARAPHERNALIA. Entradas: 5€ 
sábado 30 ás 22.00 h: DAVID CASTRO & CALOS LIÑARES. Entradas: 6€ 
 

Jazz Filloa.  R/ Cega, s/n (15003 – A Coruña) 
www.facebook.com/Filloa-Jazz-Club 
venres 15 ás 22:00 e 23:00 h.: PABLO SANMAMED TRÍO. Entrada: 5€ 
mércores 20 ás 22:00 e 23:00 h: PUERTA SUR. Entrada: 7€ 
venres 22 ás 22:00 e 23:00 h: ANTÓN IGLESIAS CUARTETO. Entrada: 7€ 
mércores 2 ás 22:00 e 23:00 h 7: PLAY BALLADS. Entrada: 8€ 
venres 29 ás 22:00 e 23:00 h: DEVA SANMARTÍN TRÍO. Entrada: 5€ 
 

A Repichoca. R/ Orillamar, 13 (15002 – A Coruña).  
www.facebook.com/arepichoca.orillamar   
sábado 16 ás 22.30 h.: SILVIA PENIDE (gratis) 
 

Sala Pelícano. Avda. do Porto, 3 (15003 – A Coruña) 
https://salapelicano.com  
xoves 14 ás 22.30 h.: C. TANGANA. Entradas: desde 12 € 
sábado 16 ás 22.00: DEMARCO FLAMENCO. Entradas: desde 14€ 
venres 22 ás 22.30 h: 1980 POP FESTIVAL. Entradas: desde 5 € 

 

http://https/es-es.facebook.com/salamardigras
http://www.facebook.com/SalaGarufaCub
http://playaclub.club/programacion-2/
http://www.facebook.com/baba.bar.7
https://www.facebook.com/Filloa-Jazz-Club-46481346738/
http://www.facebook.com/arepichoca.orillamar
https://salapelicano.com/
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Cursos de iniciación ao golf 
 

A Concellaría de Cultura, Deporte e Coñecemento convoca os cursos de iniciación ao golf 
correspondentes ao 1º trimestre de 2018 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 Hércules  
 

Cando: xaneiro, febreiro e marzo de 2018 
Horario: 2 horas á semana en horario de mañá ou tarde a escoller entre:  
- luns e xoves 
- martes e venres 
- sábado e domingo  
(consultar horarios na convocatoria) 
 

Inscricións: ata o 14/12/2017 ás 14.00 h. na web www.coruna.gal/deportes ou nas oficinas do Campo 
Municipal de Golf  
Calendario: 

- Listaxe provisional de solicitantes: a partir do 15 de decembro en www.coruna.gal/deportes e no 
Campo Municipal de Golf 

- Prazo de alegacións: 5 días naturais a partir da publicación das listas provisionais, no Campo 
Municipal de Golf 

- Sorteo público: 21 de decembro ás 9.00 h 
- Listaxes definitivas: a partir do 22 de decembro 
- Matrícula: do 23 ao 27 de decembro no Campo Municipal de Golf 

 

Requisitos: 

 Deberá terse cumprida -ou cumprir- a idade requirida durante o desenvolvemento do curso: infantil 
de 6 a 16 anos; adultos: de 17 anos en diante). 

 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 € 

 

Máis información: 
 

Campo Municipal de Golf  Torre de Hércules 
Tel.: 981 209 680 
 

Servizo Municipal de Deportes 
Tel. Información do Concello: 010 / 981 18 42 00  
web: www.coruna.gal/deportes 
 
 

Obradoiros de macetohortas - Agra Cultura 
 

A ONG Ecos do Sur organiza estos dous cursos gratuítos dentro do Programa Agra Cultura. Neles 
aprenderás a aproveitar o espazo dispoñible no teu fogar para cultivar de xeito ecolóxico. Inclúe todo o 
material necesario para pór en marcha o teu horto nunha maceta. 
 

Cando: 2 cursos:  
   - 1º: do 11 ao 14 de decembro de 2017 
   - 2º: do 19 ao 22 de decembro de 2017 
 

Inscricións: por teléfono no 881 965 692 ou correo-e 
a ong@ecosdosur.org 
 

Prezo: gratuíto 
 

Máis información: 
Ecos do Sur 
Tel.: 881 965 692 
ong@ecosdosur.org 
www.ecosdosur.orgcorreo-: escuelaldebaran@yahoo.es 
www.facebook.com/escola.aldebaran 
 
 

 

 

http://www.coruna.gal/portal/es/ayuntamiento/noticias/detalle-noticias/cursos-trimestrais-de-golf-xaneiro-febreiro-marzo-2018/suceso/1453636622767
http://www.coruna.gal/portal/es/ayuntamiento/noticias/detalle-noticias/cursos-trimestrais-de-golf-xaneiro-febreiro-marzo-2018/suceso/1453636622767
http://coruna.es/deportes
http://www.coruna.gal/portal/es/ayuntamiento/noticias/detalle-noticias/cursos-trimestrais-de-golf-xaneiro-febreiro-marzo-2018/suceso/1453636622767
mailto:ong@ecosdosur.org
mailto:ong@ecosdosur.org
http://www.ecosdosur.org/
mailto:escuelaldebaran@yahoo.es
https://es-es.facebook.com/escola.aldebaran/
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Obradoiro práctico de realización de curtametraxes 
 

O Equipo Dinamización Lingüística da Escola Oficial de Idiomas (EOI) e o Concello da Coruña organizan 
un obradoiro de achegamento práctico ao proceso de realización dunha curtametraxe, impartida polo 
actor, guionista e productor Omar Rabuñal, co obxectivo de animar á participación e promocionar o 
concurso “Festival CinEOI Coruña 2018” 
 

O alumnado achegarase á metodoloxía de traballo e funcionamento dun equipo de rodaxe profesional e, 
supervisado polo profesor, fará a preprodución, onde se preparará todo o necesario para a gravación: 
guión, casting, desgloses, vestiario, atrezzo, varios de produción, etc., e finalmente a rodaxe da curta 
 

Cando: de xaneiro a marzo de 2018 
 

Horario: 
- 24 h. teórico-prácticas:  
 martes e xoves de 20:00 a 21:30h. do 9 de xaneiro ao 8 de febrero (EOI) 
 sábados 10, 17 e 24 de febreiro, de 11:00 a 14:00 h. (Ágora). 

- 6 horas de prácticas de rodaxe en febreiro/marzo de 2018. 
 

Lugar: na EOI da Coruña e na aula de informática do Centro Ágora 
 

Inscricións: do 11 ao 21 de decembro de 2017 a través da ficha específica da web educativa do Concello 
da Coruña 
 

Requisitos: 

 Alumnado das EOI da Coruña, Santiago e Ferrol e as súas seccións, IES Imaxe e Son, EASD Pablo 
Picasso (categoría absoluta), e alumnado de 5º e 6º de Primaria, ESO, Bacharelato e FP de centros 
públicos e concertados da Coruña (categorías infantil e xuvenil)  

 A adxudicación de prazas farase por orde de inscrición 
 

Prezo: de balde. 
 

Contacto: 
 

Equipo de Dinamización Lingüística da EOI da Coruña  
Anabel Fernández (Coordinadora do Festival) 
Tel.: 981 279 100 
endl.corunha@gmail.com  
 

Servizo Municipal de Educación do Concello da Coruña 
Tel.: 981 184 200  Ext 12038 
educacion@coruna.es 
 

Web: www.edu.coruna.es 
 

 

 

 

 

http://edu.coruna.es/ga/portada/novas_do_servizo_municipal_de_educacion/a_coruna_linguas_obradoiro_de_achegamento_practico_ao_proceso_de_realizacion_dunha_curtametraxe_2018
http://edu.coruna.es/ga/portada/novas_do_servizo_municipal_de_educacion/a_coruna_linguas_obradoiro_de_achegamento_practico_ao_proceso_de_realizacion_dunha_curtametraxe_2018
mailto:endl.corunha@gmail.com
mailto:educacion@coruna.es
http://www.edu.coruna.es/ga/portada/novas_do_servizo_municipal_de_educacion/concurso_vii_festival_cineoi_coruna_2017
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Programa "Coruña Emprego Xoven" 
 

O Concello da  Coruña presenta o proxecto de capacitación profesional para a mocidade da cidade 
“Coruña Emprego Xoven”, dirixido a persoas entre 16 e 29 anos que non estean traballando nin 
formándose. 
 

O proxecto comprende:  
 

1. Itinerarios Integrados de Inserción 

 Obxectivo: mellorar la empregabilidade a través da adquisición de competencias profesionais e 
habilidades que faciliten o acceso e mobilidade no mercado de traballo.  

 Duración: supoñen a participación nun proceso de orientación - formación – inserción dunha 
duración de entre 6 e 9 meses. 

 Contido 
- Orientación laboral: grupal e individualizada, durante todo o proceso de inserción, traballando as 

áreas relacional, motivacional, formativa, actitudinal, aptitudinal e ferramentas de búsqueda activa 
de emprego. 

- Formación específica:  deseño dun Plan Personalizado de Formación destinado á adquisición de 
competencias técnico-profesionais necesarias para unha ocupación ou oficio determinado: 
a) formación nos sectores nos que existe demanda laboral (comercio, hostelería e actividades 

auxiliares) e módulos de formación transversal (igualdade, novas tecnoloxías da información e 
comunicación, adquisición de coñecementos en idiomas) 

b) Espazo de Emprego Xoven, no que se levarán a cabo accións de formación complementarias: 
orientación para a búsqueda de emprego, formación para a obtención do graduado en ESO, 
módulos de formación en Competencias Clave, seminarios de emprendemento e economía 
social e módulos de preparación de entrevista profesional. 

 

2. Prácticas profesionais tutorizadas en empresa. 
 

3. Intermediación laboral. 
 

Cando: a partir de xaneiro de 2018 
 

*os días 18, 20 e 27 de dicembro de 2017 e 3, 8 e 10 de xaneiro de 2018, de 11 a 13 h. haberá un 
Punto de atención "Emprego Xoven" no Fórum Metropolitano (1ª planta) no que poder informarse 
sobre o Programa. 
 

Requisitos: persoas entre 16 y 29 anos non ocupadas e non  
integradas nos sistemas de educación nin formación. 
 

Prezo: gratuito 

 

Máis información: 
 

Centro Municipal de Empleo "Os Rosales" 
Carretera de los Fuertes, 16 (15011 - A Coruña) 
Tel: 981 184 399 
empregoxoven@coruna.es 
www.coruna.gal/emprego  
 

Punto de atención "Emprego Xoven" 
Fórum Metropolitano  
R/ Río Monelos, 1- 1ª planta (15006 -  A Coruña) 
 
 
 

 

mailto:empregoxoven@coruna.es
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Concurso de fotografía #NADALENTRANVIAS3 
 

A Compañía de Tranvías da Coruña, S.A. organiza un concurso de fotografía durante o período do Nadal 
2017/2018. 
 

Inscricións: ata o 07/01/2018 
 

Requisitos: 

 Maiores de 18 anos ou menores coa autorización do pai, nai ou titor legal. Non poderán participar 
persoal ou familiares da Compañía de Tranvías da Coruña, S.A. 

 O obxectivo é mostrar o ambiente do Nadal da Coruña ou emocións vinculadas á tempada de Nadal, 
valorándose especialmente que exista unha relación co servizo público de transporte urbano da 
Coruña ou ben da mobilidade sustentable. 

 Cada participante poderá presentar un máximo de 3 fotografas. Non hai restricións en canto ao uso 
de filtros e valerá calquera dispositivo que tome fotografías dixitais. 

 Os/as participantes deberán subir a súa foto ao seu perfil de Twitter ou de Facebook cunha pequena 
descrición, incluíndo o hashtag #NADALENTRANVIAS3: FOTO descrición #NadalEnTranvias3.  
As persoas que non teñan conta en Twitter ou en Facebook, poderán enviar as fotos por correo-e a 
correo@tranviascoruna.com indicando no asunto: "Concurso fotografía" (é  imprescindible incluír un 
pé de foto coa descrición da mesma, e o hashtag indicado) 

 

Premios: 
- 1º premio: cheque regalo do Corte Inglés por valor de 350 €, un vale de 
20 viaxes no bus e bolsa-mochila co logo de tranvías. 
- 2 Accésits: cheque regalo por valor de 200 € cada un. 
 

Máis información: 
Compañía de Tranvías da Coruña, S.A. 
Estrada Fortes, 4 
15011 - A Coruña 
Tel: 981 250 100 
correo@tranviascoruna.com 
www.tranviascoruna.com 
 
 

Concurso de cartaces VIII Festival CinEOI 2018 
 

Os Equipos de Dinamización de Lingua Galega das Escolas Oficiais de Idiomas da Coruña e Ferrol 
convocan este certame para anunciar o festival de curtametraxes CinEOI 2018 
 

Inscricións: ata o 08/01/2018 
 

Requisitos: 

 Alumnado da Escola Oficial de Idiomas da Coruña, Santiago e Ferrol, e as súas extensións. 

 Técnica libre (lapis, tinta, grafito, colaxe, etc.) tendo en conta que debe permitir a súa lexibilidade, 
reproducción e impresión e que, de feito, ten que ser entregado en formato dixital. 

 Deberán poder incluir os logos dos diferentes organizadores e/ou colaboradores e a información 
dispoñíbel no web a tal efecto. 

 Tema libre, mais deberá aparecer o elemento do cinema ou comunicación audiovisual. 

 Idioma galego. 

 Cada concursante poderá presentar un só traballo, que 
entregará por correo-e a endl.corunha@gmail.com ou na 
conserxería da EOI da Coruña. 

 

Premio: 70 € 
 

Máis información: 
Equipo de Dinamización de Lingua Galega 
Rúa da Educación, 1 (15011 - A Coruña) 
Tel: 981 279 100 
Correo-e: endl.corunha@gmail.com 
www.facebook.com/ENDLeoicoruna  
 

 

 

mailto:correo@tranviascoruna.com
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XIII Concurso de Carteis para anunciar Teatrofilia 2018 
 

A Asociación Cultural Papaventos convoca o XIII Concurso de Carteis para seleccionar a imaxe que 
representará a XV Mostra de Teatro Amador de Vedra - Teatrofilia 2018, que se celebrará no mes de 
marzo de 2018. 
 

Inscricións: ata o 10/01/2018 
 

Requisitos: 

 Poderán presentarse todas aquelas persoas que o desexen, agás membros da A.C. Papaventos e 
familiares directos. Cada participante poderá presentar un máximo de 2 obras. 

 Os carteis teñen que versar preferentemente sobre algo relacionado co teatro, non obstante, os 
participantes gozan de completa liberdade para escoller o tema.  

 O tamaño dos carteis debe ser formato A3 (297x420mm) 

 Poderán realizarse con calquera técnica (pictórica, fotográfica, informática, etc.), pero deberá figurar 
rotulado: Teatrofilia - XV Mostra de Teatro Amador de Vedra. É obrigatorio empregar a tipografía 
"Alba" para a palabra Teatrofilia.  

 Os traballos presentaranse na Casa do Concello de Vedra ou por 
correo postal á A.C. Papaventos 

 

Dotación: 
- 1º Premio: 250 euros.  
- 1 accésit ao mellor cartel infantil (3-12 anos). 
- Cada participante obterá un bono para a vindeira edición de Teatrofilia. 
 

Máis información: 
Asociación Cultural Papaventos - Andaravía Teatro 
Rúa da Boca, nº 9 
15885, Vedra (A Coruña) 
Tel.: 686 181 861 / 680 349 537 
Correo-e: ac_papaventos@yahoo.es 
 

Web: http://asociacionpapaventos.blogspot.com.es/ 
 
 

46ª edición dos Premios literarios Minerva 
 

O Colexio M. Peleteiro convoca unha nova edición deste premio para alumnado de Ensino Medio. 
 

Inscricións: ata o 31/01/2018 
 

Requisitos: 

 Alumnado de Ensino Medio en centros de Galicia que non teñan cumpridos 20 anos o 31/12/2018 

 Os traballos deberán ser orixinais e inéditos, escritos en lingua galega e poderán concorrer nas 
seguintes modalidades: Poesía (un conxunto de tres poemas, de tema e forma libres) ou Narración 
(extensión máxima de 6 folios mecanografados a dobre espazo e de tema libre) 

 Enviaranse a "Premios Literarios Minerva" e cos datos de contacto do Colexio Peleteiro 6 exemplares 
en papel e unha copia en soporte informático (Arial 12) nos que figurará título e seudónimo ou lema. 
Nun sobre pechado introduciranse os datos personais do autor (nome, idade, enderezo, teléfono, 
curso e centro de estudos, selados polo Seminario de Galego). No 
exterior do sobre figurarán só seudónimo ou lema e título da obra.  

 

Premios:  
Por cada modalidade: 1º premio: 600 €  - 2º premio: 400 €  - 3º premio: 250 €  
+  medalla de prata conmemorativa e publicación das obras galardoadas. 
 

Máis información: 
Colexio M. Peleteiro 
Monte Redondo-Castiñeiriño (15702 - Santiago de Compostela) 
Tel: 981 591 475 
peleteiro@peleteiro.com 
 

Web: http://peleteiro.com/ 
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XIX Premio Luis Freire de Investigación Científica na Escola 
 

Aberta a convocatoria para o curso 2017/2018 do Premio Luis Freire de Investigación Científica na Escola, 
un premio que reta aos estudantes galegos a demostrar a súa creatividade científica. 
 

Inscricións: ata o 29/12/2017 ás 12.00 horas 
 

Requisitos:  

 Establécense dúas modalidades 
- Modalidade A: Investigación científica en Ensino Primario en Galicia. 
- Modalidade B: Investigación científica en ESO: alumnado de ESO en Galicia, individualmente ou en 
grupos, como máximo 3 alumnos. 

 A idea dos traballos é "a mellor forma de aprender ciencia é facer ciencia". 

 O 1º paso é formular a pregunta que será obxecto da investigación, cubrir o boletín de inscrición e 
envíalo a premioluisfreire@casaciencias.org, incluíndo o resumo do proxecto, ou entregalo na Casa 
das Ciencias. Os admitidos terán ata o 28 de marzo de 2018 para desenvolver os seus traballos. 

 

Premios: 
- Modalidade A: 1º, 2º e 3º premio: ao profesor/a, un equipo electrónico por determinar, e a aula recibirá a 
participación nunha visita especial ao Aquarium Finisterrae 
- Modalidade B: 
 1º premio: o/a profesor/a e os alumnos recibirán un equipo electrónico por determinar e a 

presentación do traballo na feira científica "Galiciencia" Ourense. 
 2º e 3º premio: o/a profesor/a e os alumnos recibirán un 

equipo electrónico por determinar. 
 

Máis información: 
Casa das Ciencias 
Parque de Santa Margarita, s/n (15002 - A Coruña)  
Tel: 981 189 844 
premioluisfreire@casaciencias.org 
Web: http://mc2coruna.org/luis-freire/ 
 
 
 

Concurso de debuxo e de relato breve en Twitter 
 

A Fundación Barrié convoca un concurso de debuxo e relato breve en 280 caracteres en twitter sobre a 
obra convidada do Museo Nacional del Prado “Cupido” (Parmigianino). 
A obra estará exposta na Fundación Barrié ata o 21 de decembro de 18h - 21h de martes a sábado 
 

Inscricións: ata o 21/12/2017 
 

Requisitos: 

 concurso, aberto a participantes de todas as idades, abrangue a categoría de debuxo así como a 
categoría de relato breve en 280 caracteres publicada en twitter. 

 Categoría de debuxo:Os participantes poden debuxar na sala de exposición no horario de apertura 
ao público e entregar os seus traballos no posto de Seguridade da Fundación. Permítese debuxar 
exclusivamente con lapis (gris ou de cor). 

 Categoría de relato breve:Os participantes deben de publicar o relato breve na súa conta de twitter 
mencionando @FundacionBarrie e utilizando o hashtag #Cupido. 

 

Premios: 
1º premio: unha tablet por categoría 
2º premio: lote de libros de arte. 
 

Más información: 
Fundación Barrié 
Cantón Grande, nº 9 (15003 A Coruña) 
Tel.: 981 221 525 
info@barrie.org 
Web: http://fundacionbarrie.org 
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Parlamento Xove 2018 
 

A Dirección Xerlal de Xuventude, Participación e Voluntariado pon en marcha a 9ª edición de  
Parlamento Xove, unha competición na que os diversos equipos inscritos investigarán, escribirán e 
debaterán acerca dun tema. 
 

Realizaranse dúas fases: unha clasificatoria da que xurdirán oito equipos gañadores que se enfrontarán 
nunha segunda fase: a final. 
 

Paralelamente, os equipos poderán entregar artigos de investigación que contarán cun premio especial ao 
mellor documento. 
Previamente ao inicio dos debates da fase clasificatoria realizaranse unhas xornadas de formación. As 
datas e lugares de realización das xornadas de formación serán comunicadas aos equipos inscritos con 
antelación suficiente. 
 
Inscricións: ata o 19/01/2018 
 

Calendario:  
- ata o 31 de xaneiro do 2018: envío da documentación dos equipos 
- de mediados de febreiro a mediados de marzo do 2018: fase clasificatoria de ESO e Bacharelato. 
- abril 2018: fase final de ESO e Bacharelato. 

 

Requisitos: 

 Alumnado de 1º e 2º de Bacharelato e de 3º e 4º de ESO de calquera centro de ensino de Galicia.  

 Os equipos interesados en participar deberán enviar telematicamente o formulario de participación 
dispoñible na páxina web a partir do 27 de novembro de 2017. Unha vez adxudicado ao centro unha 
ou dúas das 24 prazas (por categoría), este deberá enviar por correo certificado o formulario de 
inscrición (inclúe a composición do equipo) antes do 31 de xaneiro de 2018 á Dirección Xeral de 
Xuventude, Participación e Voluntariado, debidamente cuberto e co selo do centro de ensino. 

 Durante os debates, o idioma será o galego.  
 

Premios: 

 Equipos gañadores: viaxe para os/as 5 integrantes do equipo valorada en 5.000 €. 

 Equipos finalistas: un agasallo a cada un dos/das 5  integrantes do equipo. 

 Os 4 mozos e mozas integrantes de cada equipo gañador e finalista en cada unha das categorías 
participarán nunha fin de semana de ocio educativo organizada pola Dirección Xeral de 
Xuventude, Participación e Voluntariado. 

 O equipo cuxo artigo de investigación fose o mellor valorado: un agasallo a cada un dos/das cinco 
integrantes do equipo. 

 O xurado pode facer mencións especiais daqueles/as oradores/as que lles parezan máis brillantes 
nas súas execución. O alumnado distinguido con esta mención recibirá un diploma acreditativo 
emitido pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. 

 
Máis información: 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado 
San Lázaro, s/n - 3º. 15781 Santiago de Compostela 
Tlfs. 981 545 702 e 981 541 689 
Correo-e: parlamentoxove.xuventude@xunta.gal 
 

Web: www.parlamentoxove.com 
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