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ACTIVIDADES 
- Campamentos en Galicia e noutras Comunidades Autónomas. D.X. Xuventude 
- Campos de voluntariado nacionais e internacionais. D.X. Xuventude 
- Actividades de 18 a 30 anos verán 2019. D.X. Xuventude 
- Campamentos municipais tradicionais 2019. Concello da Coruña 
- Campaña de vela da Deputación da Coruña 
- "Conversas coa dirección" en NORMAL: Xurxo Lobato 
- Charla informativa sobre SVE no Fórum Metropolitano. Fundación Paideia e CMIX 
- Xornadas sobre impresión tradicional. NORMAL 
- Encuentro Mundial de Humorismo A Coruña, EMHU 
- Recital "Debuxando sons" en NORMAL 
- XV Festival Solidario Coruña En Directo. Sala O Túnel 
- Axenda semanal de concertos na Coruña  

 

BOLSAS 
- Prazas de profesores en seccións bilingües de español en centros educativos estranxeiros.  
- Ministerio de Educación e Formación Profesional 
- Convocatoria de bolsas para comedores escolares, 2019/2020. Concello da Coruña 
- Premios extraordinarios de bacharelato curso 2018/19. A Consellería de Educación 

 

CONCURSOS 
- I Concurso de Podcasts - Radio na Biblio. Consellería de Educación 
- XVII Certame de Relato Curto. Concello de Mugardos 
- Concurso de selfies "#Faiteuncambrie". Concello de Cambre 
- XXVI Certame Literario Xoán Díaz. Concello de Cambre 
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Campaña Verán 2019. Campamentos en Galicia e noutras 
Comunidades Autónomas  
 

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 
convoca a Campaña de Verán 2019: campamentos en Galicia e noutras Comunidades Autónomas.  
 

Os servizos ofertados son:  
 

 Programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a 
participación do/a mozo/a. 

 Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil. 
 Manutención en réxime de pensión completa. 
 Material necesario para a actividade.  
 Persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, 

de ser o caso. Persoal de apoio con formación e experiencia para persoas con necesidades especiais 
por discapacidade.  

 Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.  
 Nas actividades noutras CCAA inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar de 

saída, ata o lugar de destino, así como o retorno. A incorporación aos campamentos e albergues de 
Galicia será por conta da persoa interesada o día de inicio da quenda correspondente, entre as 11.00 e 
as 12.30 h.  

 

DURACIÓN: quendas de entre 1 ou 2 semanas durante os meses de xullo, agosto e setembro 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 23 de abril ao 7 de maio de 2019  
Cada mozo/a poderá cubrir unha única solicitude e elixirá, por orde de prioridade, un máximo de 5 
quendas ou actividades 
As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado 
dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es   
Opcionalmente, tamén se poderán presentar en soporte papel nos rexistros correspondentes.  

1. Procedemento Xeral: a solicitude pode ser individual (procedemento BS303A) ou múltiple 
(procedemento BS303F), para o caso de irmáns/ás que queiran ir ao mesmo campamento  

2. Procedemento de prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade: a solicitude pode 
ser individual (procedemento BS303G) ou múltiple (procedemento BS303H)  
*As persoas con discapacidade deberán optar pola unha modalidade de participación: polo 
procedemento xeral ou polo procedemento das prazas reservadas de inclusión  

 

REQUISITOS:  

 Mozos/as galegos/as residentes en Galicia, con idades comprendidas entre os 9 e os 17 anos (os/as 
nacidos/as no 2001 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento e os/as 
nacidos/as no 2010 deberán ter cumpridos 9 anos ao inicio do campamento)  

 Non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio e saber nadar  

 Ningún/ningunha participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.  

 As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33% poderán participar sempre que:  
- Fagan constar a súa condición na epígrafe que figura no seu impreso de solicitude. 
- Que no certificado de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda dunha 3ª persoa.  
- Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles 
permitan beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten.  
- En función do tipo de discapacidade, poderá exceptuarse, de ser o caso, o requisito de saber nadar.  

 

PREZO: variable según actividade (consultar 
cadros)  
 

*descontos:  
  - 50% membros familia numerosa e monoparental 
  - 25% titulares do carné xove  
 
MÁIS INFORMACIÓN:  
Consellería de Política Social  
D.X. Xuventude, Participación e Voluntariado  
Xefatura Territorial da Coruña  
CC. Elviña. R/ Salvador de Madariaga, 9-1º (15008 
- A Coruña)  
Tel.: 881 88 12 40 / 881 88 12 38 / 881 88 12 39  
 

Web: http://xuventude.xunta.es   
 

PUBLICACIÓN: DOG 22/04/2019 
 

 

 

https://sede.xunta.es/
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303A
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303F
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303G
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303H
http://xuventude.xunta.es/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0425-090419-0003_gl.pdf
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Campaña verán 2019: Campos de voluntariado nacionais e 
internacionais 
 

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 
convoca, dentro da Campaña de verán 2019, prazas en Campos de Voluntariado en Galicia, noutras 
Comunidades Autónomas e no estranxeiro. 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: mediante formulario online que se habilitará o 25 de abril ás 9:00 h. 
en http://xuventude.xunta.es   
  - Cada solicitante elixirá, por orde de prioridade, un máximo de 5 campos de voluntariado.  
  - Na solicitude deberá indentificar o campo que solicita co seu código respectivo. 
 

 1ª convocatoria: prazo de solicitude do 25 de abril ás 9:00 h. ao 10 de maio ás 14:00 h. Durante estas 
datas poderanse solicitar prazas nos campos de voluntariado en Galicia, nas CCAA e no estranxeiro 
- As prazas serán adxudicadas, mentres existan vacantes, por rigorosa orde de recepción das 
solicitudes 
- Unha persoa non poderá ser adxudicataria de máis dun campo de voluntariado nesta convocatoria. 
Se se quixera participar nun 2º campo de traballo, haberá que esperar á 2ª convocatoria. 
 

 2ª convocatoria:  
- Pechada a 1ª convocatoria, o programa prevé unha nova oferta de prazas, na que se incluirán tanto 
as vacantes nos campos de voluntariado de Galicia como nas comunidades autónomas e no 
estranxeiro (os campos con prazas libres poderán ser os mesmos ofertados inicialmente ou novos). 
- O procedemento de solicitude será igualmente mediante formulario en liña. 
 Prazo de solicitude das prazas nos campos de voluntariado no estranxeiro: do 23 de maio ás 9:00 

h. ao 27 de maio ás 14:00 h. 
 Prazo de solicitude das prazas nos campos de voluntariado en Galicia e noutras comunidades 

autónomas: desde o 29 de maio ata 3 días antes do inicio do campo. 
 

PREZO: 

 Campos de voluntariado en Galicia e campos de voluntariado no extranxeiro: 110 € (82,50 € no caso 
de acollerse a algún dos descontos: Carné xove, Carné de familia numerosa ou familia 
monoparental). 

 Campos de voluntariado noutras CCAA: a cota de participación é fixada pola comunidade autónoma 
correspondente.  

 

Inclúe: gastos de manutención, aloxamento e os derivados das propias actividades dos campos (como 
materiais e algunhas actividades complementarias), así como o seguro médico. 
 

REQUISITOS: 

 Persoas mozas galegas residentes en Galicia que teñan a idade mínima sinalada para o campo 
adxudicado o día de comezo do campo de voluntariado e non superen a idade máxima o día no que 
remata. 

 Resérvase un número de prazas en campos de voluntariado en Galicia para persoas cun grao de 
discapacidade igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%.: deben ter a capacidade de integración 
nun grupo e as súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas 
instalacións do campo e participar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver. 

 
MÁIS INFORMACIÓN: 
 

Consellería de Política Social.  
D.X. Xuventude, Voluntariado e 
Participación 
Tel.: 981 544 838 -  981 957 115 
 

A Coruña: Servizo de 
Xuventude e Voluntariado 
Tel.: 881 881 238 - 881 881 240 
 
 

Web: http://xuventude.xunta.es  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xuventude.xunta.es/
http://xuventude.xunta.es/
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Campaña verán 2019: Actividades de 18 a 30 anos  
 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publica a oferta de actividades de lecer e 
tempo libre para mozos/as de 18 a 30 anos dentro da programación da Campaña de Verán 2019, un 
programa rotatorio de convivencia entre participantes galegos e da Galicia exterior coa finalidade de lles 
dar a coñecer a realidade galega de xeito lúdico a través de experiencias nas que eles sexan os 
protagonistas.  
 
REQUISITOS: mozos e mozas que teñan entre os 18 e os 30 anos (inclusive)  
 

CANDO:  
 

1ª quenda:  
 

a) Cultura e camiño: coñecemento do patrimonio histórico cultural da zona de Lugo: percorrido de 
etapas do Camiño de Santiago (Camiño Francés), ata Compostela.  

b) O mar de Galicia: coñecemento do medio mariño a través das actividades relacionadas co mar.  
 

- Datas: do 5 ao 14 de xullo de 2019  
 

- Aloxamento: días 1º ao 5º na Residencia Xuvenil LUG II (Lugo) e días 6º ao 10º no Albergue Xuvenil 
Gandarío (Bergondo) 
 

2ª quenda:  
 

a) Cultura e camiño: coñecemento do patrimonio histórico cultural da zona de Ourense: percorrido de 
etapas do Camiño de Santiago (Vía da Prata ou Sanabrés) ata Compostela.  

b) O mar de Galicia: coñecemento do medio mariño a través das actividades relacionadas co mar.  
 

- Datas: do 19 ao 28 de xullo de 2019  
 

- Aloxamento: días 1º ao 5º na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas (Ourense) e días 6º ao 
10º no Albergue Xuvenil Gandarío (Bergondo).  

 

PRAZO E PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE DE PRAZAS: reservas por teléfono a partir do 26 de 
abril de 2019 nos Servizos de Xuventude de Lugo (tel.: 982 294 923) e de Ourense (tels.: 988 386 117, 
988 386 116, 988 386 120)  
 

Feita a reserva da praza, haberá un prazo de 48 horas para:  
 

1. Facer efectiva a cota de participación.  
 

2. Presentar no servizo de Xuventude e Voluntariado correspondente, ou correo-e ou no fax específico 
de cada actividade, a seguinte documentación:  
 

- Xustificante do pagamento da cota.  
- Fotocopia do DNI por ambas as dúas caras (no caso de non autorizar á Consellería para a consulta 

dos datos de identidade nos sistemas de verificación de datos).  
- Fotocopia do Carné xove, de ser o caso.  
- Xustificante da condición de familia numerosa ou monoparental 
- Ficha informativa de saúde cuberta. 

 

PREZOS:  

 xeral: 50 €  

 titulares de Carné Xove e certificado de familia numerosa/monoparental: 37,50 €  
* O prezo das actividades inclúe a estancia e a 
manutención, pero non o desprazamento ida e volta ata a 
instalación correspondente  
 
MÁIS INFORMACIÓN  
 

Servizo de Xuventude e Voluntariado - Lugo 
Rolda da Muralla, 70. 27002 Lugo  
Tel.: 982 294 923  
Fax: 982 294 339 
Correo: xuventudelugo@xunta.es  
 

Servizo de Xuventude e Voluntaiado - Ourense 
Av. da Habana, 81, baixo. 32004 Ourense  
Tel.: 988 386 117, 988 386 116, 988 386 120  
Fax: 988 386 119 
Correo: servizo.xuventude.ourense@xunta.es  
 

Web: http://xuventude.xunta.es  
 
 

 

 

 

 

http://xuventude.xunta.es/images/accion_de_veran/2018/anexos/2018-FICHA_INFORMATIVA_de_saude.doc
mailto:xuventudelugo@xunta.es
mailto:servizo.xuventude.ourense@xunta.es
http://xuventude.xunta.es/
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Campamentos municipais tradicionais 2019 
 

A Concellaría de Xustiza Social e Coidados convoca prazas nos campamentos tradicionais para o verán 
2019. 
 

A temática xeral dos campamentos serán as actividades multiaventura, e aprenderanse valores 
relacionados coa cultura do deporte e o respecto á natureza.  
 
LUGAR: Albergue “A Vilavella”,  A Mezquita (Ourense).  
 

CANDO:  ofértanse 45 prazas por quenda nas seguintes datas e grupos de idades 
 

 - de 8 a 11 anos:  
• Quenda 1: do 7 ao 13 de xullo. 
• Quenda 3: do 4 ao 10 de agosto 

 

 - de 12 a 16 anos: 
• Quenda 2: do 14 ao 20 de xullo 
• Quenda 4: do 11 ao 17 de agosto 

 

REQUISITOS: 

 Rapaces e rapazas de 8 a 16 anos, cumpridos no momento da preinscrición. 

 Terán preferencia as persoas participantes empadroadas no Concello da Coruña. 

 A Concellaría de Xustiza Social e Coidados poderá reservar ata o 20% das prazas ofertadas para 
persoas beneficiarias de programas sociais. 

 Ofértanse 4 prazas repartidas nas 4 quendas para nenos e nenas con necesidades educativas 
especiais (NEE) ou discapacidade, en grao que non lles impida participar nas actividades. 

 

CALENDARIO: 
 

o PREINSCRICIÓN: no Centro Cívico de Monelos, os días 4, 6 e 7 de maio de 2019 en horario de 
11.00 a 13.30 e de 17.00 a 20.00 h. 
As solicitudes de participación presentaranse nun único impreso.  
En cada impreso de solicitude poderanse solicitar ata 2 quendas por orde de preferencia 

 

o SORTEO: 7 de maio ás 20.15 h., no CC Monelos 
 

o PUBLICACIÓN LISTAXES PERSOAS ADMITIDAS E RESERVAS: o 30 de maio nos centros cívicos, 
na páxina web www.coruna.gal/servizossociais  ou no teléfono 010 
 

o INSCRICIÓN E PAGO COTA: no Centro 
Cívico de Monelos, os días 6, 7 e 8 de 
xuño de 11:00 a 13:30 e de 17:00 a 
20:00 h.. 

 

PREZO: 85 €   
 
MÁIS INFORMACIÓN: 
 

- Centro Cívico Municipal Monelos 
Av. de Monelos, 2 (15008 - A Coruña) 
Tel.: 981 189 817 
Correo-e: ccmonelos@coruna.es  
 

- Rede de Centros Cívicos Municipais 
 

- Tel. Información municipal: 010 
 

www.coruna.gal/servizossociais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coruna.gal/servizossociais
mailto:ccmonelos@coruna.es
http://www.coruna.gal/servizossociais


 

 

 boletín semanal de convocatorias 
www.coruna.gal/cmix 

  ACTIVIDADES                                                     

Campaña de vela Deputación da Coruña 
 

O Servizo Municipal de Deportes abre o prazo para solicitar as prazas adxudicadas ao Concello da Coruña 
na Campaña de vela 2019 da Deputación da Coruña. 
 

CANDO: do 29/07/2019 ao 02/08/2019 
 

HORARIO:  
   - Quenda de mañá (de 10 a 14 h): 20 prazas 
   - Quenda de tarde (de 16 a 20 h): 20 prazas 
 

LUGAR: Estación Náutica Municipal (Praia de Oza, A Coruña) 
 

INSCRICIÓNS: ata o 8 de xullo de 2019 ás 13:30 h., na web do Servizo Municipal de Deportes ou 
presencial nas oficinas do Servizo Municipal de Deportes na Cidade Deportiva da Torre, Polideportivo do 
Barrio das Flores e Palacio de Deportes de Riazor. 
Para as solicitudes de preinscrición non é necesario presentar ningún documento nin ficha, tan só cubrir os 
datos na páxina web. 
 

CALENDARIO: 
 Listaxe provisional de solicitantes: a partir do 9 de xullo  
 Período de alegacións: do 10 ao 12 de xullo, nas oficinas de rexistro do Servizo Municipal de 

Deportes (Cidade Deportiva da Torre, Polideportivo do Barrio das Flores e Palacio de Deportes de 
Riazor). 

 Sorteo público: 15 de xullo ás 10:00 horas no Pazo dos Deportes de Riazor.  
 Listaxe definitiva: 16 de xullo de 2019 
 Matrícula: 17, 18 e 19 de xullo nas oficinas do Palacio de Deportes de Riazor. 

 

REQUISITOS: 

 Idades: entre os 9 e os 18 anos, ambos inclusive, cumpridos antes do 31 de decembro de 2019.  

 Saber nadar.  

 É imprescindible que os rapaces e rapazas estean empadroados no Concello da Coruña  
 

PREZO: 25 €,  a ingresar no nº de conta que indique a Deputación da Coruña (só se fará efectivo o 
pagamento unha vez confirmada a praza) 
 
MÁIS INFORMACIÓN: 
Servizo Municipal de Deportes   

- Cidade Deportiva da Torre 
- Polideportivo do Barrio das Flores 
- Palacio de Deportes de Riazor 
 

Telf. de información do Concello: 010 
 

Web: www.coruna.gal/deportes 
 

 

"Conversas coa dirección" en NORMAL: Xurxo Lobato 
 

Continúa o ciclo "Conversas coa dirección" en NORMAL, unha selección de proxeccións seguidas de 
coloquios cos seus autores/as.  
Este mes tócalle a quenda a Xurxo Lobato con "Hermanos Mayo. Guerra Civil Española", cun documental 
que é un relato da Guerra Civil da axencia de fotoperiodismo Hermanos Mayo, formada polos irmáns 
coruñeses Julio, Cándido e Paco Souza e os casteláns Faustino e Pablo del Castillo, que traballaron para 
xornais de esquerdas e tiveron que exiliarse en México 
 

CANDO: 24/04/2019 
 

HORARIO: 19.30 h 
 

PREZO: entrada gratuíta ata completar a capacidade 
 
LUGAR / INFORMACIÓN: 
NORMAL Espazo de intervención cultural da UDC 
Paseo de Rolda, 47 (15011 - A Coruña) 
Tel.: 981 167 000 ext. 4502 
Correo electrónico:normal@udc.gal 
Web: http://istoenormal.org 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.coruna.gal/portal/es/ayuntamiento/noticias/detalle-noticias/campana-de-vela-2019-deputacion-da-coruna/suceso/1453692057904
mailto:normal@udc.gal
http://istoenormal.org/es/actividades/conversas-coa-direccion-con-xurxo-lobato-hermanos-mayo-guerra-civil-espanola
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Charla informativa sobre SVE no Fórum Metropolitano  
 

A Fundación Paideia organiza para o 29 de abril, coa colaboración do Centro Municipal de Información 
Xuvenil, unha charla informativa sobre o Servizo Voluntario Europeo no Fórum Metropolitano  
O Servizo Voluntario Europeo (SVE) é un proxecto internacional de voluntariado financiado pola UE e 
pertencente ao programa Erasmus+, que permite á mocidade entre 18 e 30 anos realizar un programa de 
voluntariado nunha organización ou institución de Europa por un periodo de longa duración (entre 6 e 12 
meses).  
 

A asistencia a algunha destas reunións informativas é obrigatoria para as persoas que queiran que a 
Fundación Paideia sexa a súa organización de envío no seu proxecto de voluntariado europeo.  
 

CANDO: luns 29 de abril de 2019  
 

HORARIO: 18.00 h.  
 

LUGAR: Sala Marilyn Monroe, Fórum Metropolitano  
 

REQUISITOS: inscripción previa en www.paideia.es/sve   
 

PREZO: gratuito  
 

MÁIS INFORMACIÓN:  
- Fundación Paideia  
Tel.: 981 223 927   
correo-e: sve@paideia.es    
www.facebook.com/SvePaideia   
Web: www.paideia.es/voluntariado-europeo   
- CMIX  
Tel. 981 184 294   
correo-e: cmix@coruna.es   
Web: www.coruna.gal/cmix   
 

 

Xornadas sobre impresión tradicional 
 

NORMAL quere render homenaxe á imprenta tradicional e celebrar a súa supervivencia na era dixital con 
esta xornada composta por unha variada programación: un taller de impresión, unha proxección e unha 
conferencia 
 

CANDO: 26/04/2019 
 

- Taller Letterpress: verase na práctica as cuestións principais do proceso da imprenta tipográfica 
(ferramentas e materiais básicos, composición, uso das prensas e limpeza). Impartido por Manchea 

 horario: 26 de abril de 10:00 a 14:00 h 

 prezo: gratuíto 

 requisitos: inscrición previa por correo-e a cultura.coruna@udc.gal (15 prazas) 
 

- Proxección da película "Os últimos": narra o avance das novas tecnoloxías fronte á deterioración das 
máquinas, e como os históricos impresores teñen que pechar os seus talleres. Presenta: Pablo Pivetta 

 horario: 26 de abril de 16:00 ás 17:30 ho 

 prezo: gratuíto ata completar capacidade. 
 

- Coloquio "Imprenta tradicional hoxe": falarase da situación actual da impresión con tipos móbiles 
contando coa participación de varios profesionais vinculados ao oficio. Interveñen: Cibrán Rico, Ton Galán, 
Juanjo López, Pablo Pivetta e Laura Sánchez 

 horario: 26 de abril de 17.30 a 18.30 h. 

 prezo: gratuíto ata completar capacidade 
 
LUGAR / INFORMACIÓN: 
NORMAL Espazo de intervención cultural 
da UDC 
Paseo de Rolda 47 (15011 - A Coruña) 
Tel.: 981 167 000 ext. 4502 
correo-e:normal@udc.gal 
Web: http://istoenormal.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paideia.es/sve
mailto:sve@paideia.es
http://www.facebook.com/SvePaideia
http://www.paideia.es/voluntariado-europeo
mailto:cmix@coruna.es
http://www.coruna.gal/cmix
mailto:cultura.coruna@udc.gal
mailto:normal@udc.gal
http://istoenormal.org/es/actividades/jornadas-de-impresion-tradicional
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Encuentro Mundial de Humorismo A Coruña, EMHU 
 

O Encontro Mundial de Humorismo é un evento que nace coa idea de establecer na Coruña o principal 
festival de humor do noso país e que se celebrará do 13 ao 19 de maio, durante a semana das Letras 
Galegas. Unha semana para homenaxear a comedia elevada e o humor de calidade, para coñecer os 
referentes imprescindibles e para disfrutar dos espectáculos máis exitosos 
 

CANDO: do 13/05/2019 ao 19/05/2019 
 

PROGRAMA: 

 14 de maio ás 20.00 h., no Auditorio de Afundación: proxección de "Total" (1983), unha película 
de José Luis Cuerda. Entrada libre ata completar aforo 

 15 de maio ás 20.00 h., no Auditorio de Afundación: proxección de "Tiempo después" (2018), 
unha película de José Luis Cuerda. Entrada libre ata completar aforo  

 17 de maio ás 12.00 h., no Teatro Colón: "Chiquijamming", teatro familiar e de 
improvisación. Entradas: 12€ (Bono “Chiquijamming” + “Dragones y Chupacabras”: 15€) 

 17 de maio ás 16.30 h., no Teatro Colón: "Humor de autor vs Humor da xente", encpntro con Siro 
López, Quico Cadaval, Celso F. Sanmartín, Xosé A. Touriñán e David Amor. Entrada libre ata 
completar aforo 

 17 de maio ás 18.30 h., no Auditorio de Afundación: radio teatro "La venganza será terrible", o 
espectáculo humorístico, musical e misceláneo con máis audiencia da radiodifusión 
arxentina. Entradas: 17,60€ 

 17 de maio ás 19.30 h., no Teatro Colón: humor político "No te metas en política, 
tour", show basado no late night emitido en YouTube dos humoristas Facu Díaz e Miguel 
Maldonado. Entradas: 16€/18€ 

 17 de maio ás 22.30 h., no Teatro Colón: "A mariscada dos idiotas", monólogos a cargo de David 
Perdomo, J. J. Vaquero, Álex Clavero, Javier Veiga e David Amor.  Entradas: 18€/20€ 

 18 de maio ás 8.00 h., no Teatro Colón: programa radiofónico "A Vivir" (Cadena Ser), dirixido e 
presentado por Javier del Pino. Entrada libre ata completar aforo 

 18 de maio ás 16.30 h., no Teatro Colón: "El mundo today", o diario satírico máis coñecido de 
España celebra o seu 10º aniversario cun boletín en vivo no que repasará as súas mellores 
noticias. Entradas: 10€ 

 18 de maio ás 18.30 h., no Auditorio de Afundación: "La venganza será terrible", o espectáculo 
humorístico, musical e misceláneo con máis audiencia da radiodifusión arxentina. Entradas: 17,60€  

 18 de maio ás 19.30 e ás 22.30, no Palexco: "Humoris Causa", monólogos a cargo de Ana 
Morgade, Quequé, Luis Piedrahita e Xosé A. Touriñán. Entradas: 24€ 

 19 de maio ás 12.00 h., no Teatro Colón: "Dragones y chupacabras, una aventura 
bilingüe". Entradas: 10€ (Bono “Chiquijamming” + “Dragones y Chupacabras”: 15€)  

 19 de maio ás 20.00 h., no Teatro Colón: Gala "Fantastic Colofón", monólogos a cargo de Joaquín 
Reyes, Marta Flich e Carlos Blanco, e entrega de premios. Entradas: de 15€ a 25€ 

 

*Venda de entradas: 
a) Praza de Ourense (de lunes a viernes -excepto festivos-de 9:30 a 13 y de 16:30 a 19:30h) 
b) Televenta:  

 Ataquilla: 902 504 500 
entradas.ataquilla.com 

 Ticketea: 902 044 226 
www.ticketea.com 

 

MÁIS INFORMACIÓN: 
EMHU 
tel. 692 666 170 
correo-e: info@emhu.es 
www.facebook.com/EMHUOFICIAL 
 

Web: https://emhu.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/
https://www.ticketea.com/
mailto:info@emhu.es
https://www.facebook.com/EMHUOFICIAL/
https://emhu.es/
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Recital "Debuxando sons" en NORMAL 
 

NORMAL acolle este mes "Debuxando sons: música para frauta soa S.XX/XXI", un recital de César 
Concheiro para frauta traveseira no que o intérprete combina a súa afección ao debuxo coa interpretación 
de obras para frauta soa. Os debuxos son tratados e proxectados na procura dunha experiencia na que a 
persoa espectadora reciba estímulos visuais e musicais por igual.  
Interpretaranse obras de Piazzolla, Bozza, Fukushima… 
 
CANDO: 25/04/2019 
 

HORARIO: 19.30 h 
 

LUGAR: Almacén de NORMAL 
 

PREZO: entrada gratuíta ata completar a capacidade 
 
MÁIS INFORMACIÓN: 
NORMAL Espazo de intervención cultural da UDC 
Paseo de Rolda, 47 (15011 - A Coruña) 
Tel.: 981 167 000 ext. 4502 
Correo electrónico:normal@udc.gal 
WEB: http://istoenormal.org 
 

 

XV Festival Solidario Coruña En Directo 
 

Regresa á sala O Túnel o Festival Solidario Coruña en Directo. A cita, impulsada pola Concellería de 
Participación e Innovación Democrática a través da área de Mocidade, suporá un novo maratón musical 
de cinco horas de música ao vivo na que participarán un total de oito grupos residentes nos Locais de 
Ensaio municipais 
 

Grupos:  
- Atacama 
- Nordés 
- Crimson and Clover 
- Theta Waves 
- Planeta Fugaz 
- Saint Crown 
- Shock 
- Wetsocks 

 

CANDO: 26/04/2019 
 

HORARIO: desde as 19:00 h. 
 

LUGAR: Sala O Tunel (Coliseum) 
 

PREZO: o público deberá adquirir, no propio acceso á sala o día 
do evento, 2 € en "tiriñas máxicas" que comercializa a ONG 
A.I.R.E., para costear o apoio humanitario que leva a cabo esta 
entidade en lugares como Grecia ou o Sáhara. 
 
MÁIS INFORMACIÓN: 
Locais de Ensaio 
Correo-e: locaisdensaio@gmail.com 
www.facebook.com/locaisdensaio.coruna 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:normal@udc.gal
http://istoenormal.org/es/actividades/dibujando-sonidos-musica-para-flauta-sola-sxx-xxi
https://www.google.es/maps/place/Coliseum/@43.3385461,-8.409487,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe287c162f642da37!8m2!3d43.3385461!4d-8.409487
http://ongaire.org/
http://ongaire.org/
mailto:locaisdensaio@gmail.com
https://www.facebook.com/locaisdensaio.coruna
http://locaisdensaio.blogspot.com/2019/04/festival-solidario-coruna-en-directo-15.html
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Axenda de concertos na Coruña  
 

Programación de concertos desta semana nas salas de concentos e outros espazos da cidade  
 
Sala Mardi Gras. Travesía da Torre, 8 (15002-A Coruña)  
www.facebook.com/salamardigras   
venres 26 ás 22:30 h: ESCUCHANDO ELEFANTES. Entradas: 10€ 
sábado 27 ás 13:00 h: EN CASA DEL HERRERO (tributo a Bob Dylan). Entradas: 3€ 
sábado 27 ás 22.30 h: LA PLATA. Entradas: 7€ 
martes 30 ás 22:30 h: EXIT (entrada libre) 
 

Bâbâ Bar. R/ Pérez Cepeda, 23 (15004 - A Coruña)  
www.facebook.com/baba.bar.7   
xoves 25 ás 21.30 h: ALFREDO GARCÍA E PABLO SANMAMED. Entradas: por determinar 
venres 26 ás 22.00 h: GATOMOJADO, MARIAN LEDESMA & TINAQUERO BROTHERS. Entradas: 7€ 
sábado 27 ás 22:00 h: COLORADO & FRIENDS. Entradas: 5€/7€ 

 

Sala Garufa Club. R/ Riazor, 5 (15004-A Coruña)  
www.facebook.com/SalaGarufaClub   
xoves 25 ás 22.00 h.: LOS MECÁNICOS. Entrada: 5€ 
venres 26 ás 23.00 h: SABINARIA. Entrada: 9€ 
sábado 27 ás 23.00 h.: GARUFA BLUE DEVILS BIG BAND. Entrada:12€ 
domingo 28 ás 20.00 h.: ALINE FRANZÄO. Entrada: 8€/10€ 
martes 30 ás 22.00 h.: ALMAS DE CÁNTARO. Entrada: 7€ 
 

A Repichoca. R/ Orillamar, 13 (15002 – A Coruña).  
www.facebook.com/arepichoca.orillamar    
venres 26 ás 22.40 h.: “MAIS UN COPINHO”. Entradas: gratis 
 

Jazz Filloa. R/ Cega, s/n (15003 – A Coruña)  
www.facebook.com/Filloa-Jazz-Club   
venres 26, pases ás 22.00 e 23.00 h: JAVIER CONSTENLA & ÍÑIGO AZUR. Entrada: 7€ 
sábado 27, pases ás 22.00 e 23.00 h: ROMAIN PILON TRÍO. Entrada: 8€ 
martes 30, pases ás 22.00 e 23.00 h: CONCERTO + 
JAM CMUS. Entrada: 5€ 
 

Sala LeClub. R/ Rey Abdulah, 13 (15004 – A Coruña) 
www.facebook.com/salaleclub  
sábado 27 ás 22.00 h.: GANGES + ALLOVA. 
Entradas: 5€/7€ 
 

Palacio da Ópera. Glorieta América s/n (15004 - A 
Coruña)  
www.palaciodelaopera.com    
sábado 27 ás 20.30 h.: “MICHAEL LEGEND”. 
Entradas: de 27€ a 37€ 
  
 
 
 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/salamardigras
http://www.facebook.com/baba.bar.7
http://www.facebook.com/SalaGarufaClub
http://www.facebook.com/arepichoca.orillamar
http://www.facebook.com/Filloa-Jazz-Club
http://www.facebook.com/salaleclub
http://www.palaciodelaopera.com/
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Premios extraordinarios de bacharelato curso 2018/19 
 

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca ata 20 premios 
extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 
2018/19 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

O alumnado deberá realizar unha proba que terá carácter único en todo o territorio da Comunidade.  
 

Estrutura da proba:    

1ª parte: 

 Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario. 

 Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira 
II cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do bacharelato.   

2ª parte:  

 Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia xeral do 
bloque de materias troncais cursada polo alumnado, para elixir entre as seguintes: Matemáticas II, 
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II e Fundamentos da Arte II.  

 
CANDO: a realización da proba terá lugar o día 27 de xuño de 2019  
 

Realizarase nos lugares e no horario que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario 
Oficial de Galicia e no portal da Consellería de Educación, Universidade e FP www.edu.xunta.gal 
 

INSCRICIÓNS: do 29/04/2019 ao 28/05/2019 
 

REQUISITOS: 

 Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2018/19 nun centro docente de Galicia, ben na 
modalidade presencial ou na modalidade a distancia e ser proposto para título na convocatoria 
ordinaria do dito curso. 

 Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.  
 

DOTACIÓN: 
 Cada premio estará dotado con 1.000 €. 
 O alumnado recibirá un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado 

o expediente académico anotaralle nel a distinción.  
 O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato 

poderá estar exento, durante o 1º ano e por unha soa vez, do 
pagamento dos prezos públicos por matrícula no 1º curso dos 
estudos superiores nun centro público. 

 
MÁIS INFORMACIÓN: 
Consellería de Educación, Univiersidade e Formación 
Profesional.  
Xefatura Territorial A Coruña: 
R/ Vicente Ferrer, 2-7º. A Coruña 
Tel.: 981 18 47 01 
Correo-e: premios@edu.xunta.es 
 

PUBLICACIÓN: DOG 11/04/2019 
 

Web: www.edu.xunta.es/premiosedu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/
mailto:premios@edu.xunta.es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190411/AnuncioG0534-290319-0001_gl.pdf
https://www.edu.xunta.es/premiosedu/
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Convocatoria de bolsas para comedores escolares. Curso 
2019/2020  
 

O Concello da Coruña convoca as bolsas de comedor para o curso escolar 2019/2020, destinadas a 
familias empadroadas no Concello e que teñan nenas e/ou nenos a cargo, coa súa escolarización feita en 
centros educativos dentro do termo municipal da Coruña. 
 
INSCRIPCIÓNS: ata o 6 de maio de 2019 
 

As solicitudes deberán presentarse por rexistro municipal co impreso específico asinado pola persoa 
solicitante (pai/nai/titor/a) no que se especificará o nome de menor ou menores e o centro escolar para o 
que se solicita a bolsa, acompañado da documentación solicitada 
 

Tamén se poderán presentar nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 
 

REQUISITOS: 

 Poderán acceder á bolsa de comedor, todas as persoas compoñentes da unidade familiar que estean 
empadroadas e convivisen no mesmo domicilio do Concello da Coruña cos/as menores de idade para 
quen se solicita a bolsa. Dado o carácter municipal da prestación, este requisito deberá manterse 
durante todo o curso escolar 2019/2020 

 Ser o/a proxenitor/a ou ostentar a tutela legal ou ter concedido o acollemento familiar do menor ou 
menores para os que soliciten a bolsa. 

 Ter matrícula efectiva ou praza solicitada dos/as menores en centros escolares públicos ou 
concertados do termo municipal da Coruña que conten con servizo de comedor en 2º ciclo de 
educación infantil, educación primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e ciclos formativos de grao 
medio de formación profesional e formación profesional básica. 

 Os ingresos máximos per cápita da unidade familiar non superarán os 6.000,00€ anuais, de 
conformidade co baremo que se establece na presente convocatoria 

 

DOTACIÓN: 

 A contía da bolsa de comedor cubrirá a totalidade do custo do 
servizo do comedor en centros públicos de educación infantil 
e primaria (CEIP), institutos de ensino secundario (IES) e 
formación profesional ou centros de educación especial 
sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE). 

 No caso dos centros privados e/ou concertados, a contía da 
axuda de comedor será de 80€ como norma xeral. Será por 
conta das familias beneficiarias facer fronte á diferenza que 
exista entre a axuda concedida e o prezo do servizo 

 
MÁIS INFORMACIÓN: 
A información detallada sobre estas bolsas facilitarase nos centros 
cívicos municipais e no teléfono 010 de información cidadá.  
 

Web: www.coruna.gal/servizossociais 
 

PUBLICACIÓN: BOP 17/04/2019 (extracto) 
 

Base de Datos Nacional de Subvenciones (Identif.): 449967 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coruna.gal/descarga/1453693729555/SImod088_Solicitud_Beca_comedor-2019_campos.pdf
http://www.coruna.gal/servizossociais/gl/centros-e-entidades/centros-civicos
http://www.coruna.gal/servizossociais/gl/centros-e-entidades/centros-civicos
http://www.coruna.gal/servizossociais/gl/detalle-contido/convocatoria-de-bolsas-para-comedores-escolares-curso-2019-20/suceso/1453693729555?argIdioma=gl&fbclid=IwAR22V403GN_KyjGtYjGbf-m1b4WYgDOw9v7JtT9ZvWHTqjTblobbsUso6hw
http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/04/17/2019_0000002945.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/449967
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Prazas de profesores en seccións bilingües de español en 
centros educativos estranxeiros 
 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional convoca prazas de profesores en Seccións bilingües 
de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, 
Romanía e Rusia para o curso 2019-2020 
 
CANDO: os candidatos seleccionados serán contratados como profesores nas Seccións bilingües polas 
autoridades educativas dos respectivos países e impartirán as ensinanzas correspondentes á  praza 
adxudicada durante un curso académico completo, que comezará o 1 de setembro de 2019 e rematará o 
31 de agosto de 2020. 
 

INSCRICIÓNS: ata o 07/05/2019 
 

Os candidatos cumprimentarán as súas solicitudes na sede electrónica do Ministerio de Educación e 
Formación Profesional, a través da aplicación Profex. 
 

REQUISITOS: 

 Nacionalidade española  

 Estar en posesión dun título de grao ou licenciatura nalgunha das áreas de filoloxía, tradución e 
interpretación, humanidades, historia da arte, estudos de Asia oriental, xeografía e historia, 
matemáticas, física, química, enxeñería química, bioloxía ou Mestres (ver titulacións requeridas para 
cada destino no ANEXO I da convocatoria) 

 Estar en posesión do Certificado de Aptitude Pedagóxica ou do título de Master que habilita para o 
exercicio da función docente en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional e 
Bacharelato, fóra das prazas previstas para mestres. 

 

DOTACIÓN: 
 - Contía máxima de 13.176 € por curso académico, excepto para os profesores destinados a Rusia, nese 
caso a contía será de 17.580 €, e para os profesores destinados a China, nese caso a contía será de 
9.600 €. 
 - Axuda de gastos de viaxe de ida e volta de 1.000 €, salvo no caso de China, que será de 1.200 €. 
 
MÁIS INFORMACIÓN: 
Ministerio de Educación e Formación Profesional 
Teléfonos información: 91 506 57 16 - 91 506 56 21 (de luns a venres, de 10:00 a 14:00 horas) 
Correos electrónicos: 
 - secciones.bilingues@educacion.gob.es (información xeral) 
 - profex.soporte@educacion.gob.es (consultas e incidencias relativas a Profex) 
 

Web: www.educacionyfp.gob.es 
 

Publicación: BOE 17/04/2019 
 

Base de Datos Nacional de 
Subvencións:  
BDNS (Identif.) 450017 
 
 
 
 
 

  

mailto:secciones.bilingues@educacion.gob.es
mailto:profex.soporte@educacion.gob.es
https://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/055065/ficha.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17234.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/450017
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I Concurso de Podcasts - Radio na Biblio 
 

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos convoca o I Concurso de podcasts- Radio na biblio, 
destinado a centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación, Universidade 
e Formación Profesional, en colaboración coa CRTVG 
 

INSCRICIÓNS: ata o 30/04/2019. O formulario de participación (anexo II da convocatoria) xunto coa 
ligazón ao podcast remitiranse a asesoria.bibliotecas@edu.xunta.es 
REQUISITOS: 

 A temática versará sobre o patrimonio material ou inmaterial de Galicia, buscando un vínculo coa 
contorna na que se sitúa o centro educativo que participa. 

 Establécense 4 modalidades de participación, segundo o nivel do ensino, e seleccionaranse 2 
podcasts por modalidade, atendendo á orixinalidade do traballo e a calidade sonora e de contido: I: 
Alumnado de Infantil e 1º/2º de Primaria. II: Alumnado de 3º a 6º de Primaria. III: Alumnado de 
Secundaria. IV: Alumnado de Bacharelato, ensinanza de Persoas Adultas ou Ciclos Formativos. 

 O arquivo sonoro, en formato mp3 ou wav pode ser unha entrevista, unha cuña publicitaria, un 
noticieiro, un faladoiro, un debate, etc.  

 Os traballos estarán realizados en lingua galega. Cada centro educativo poderá presentar un máximo 
de 3 podcasts, cunha duración mínima de 3 minutos e máxima de 5. 

DOTACIÓN: 
Os centros seleccionados recibirán unha asignación de 1.000€ para melloras do laboratorio/emisora de 
radio, que deberá quedar vinculado á biblioteca do centro, e poderán visitar as instalacións da Radio 
Galega en Santiago. Os podcasts premiados serán emitidos e difundidos pola 
Radio Galega, a canle dixital do Diario Cultural e a Consellería de Educación.  
 

MÁIS INFORMACIÓN: 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional  
Edificio Administrativo San Caetano, s/n (15781 – Santiago) 
Tfno.: 981 54 65 58 / 981 54 65 59 
dxcrrhh@edu.xunta.es 
Bases completas en www.edu.xunta.gal  

 

XVII Certame de Relato Curto Concello de Mugardos 
O Concello de Mugardos convoca a XVII edición do seu Certame de Relato Curto en galego  
 

INSCRICIÓNS: ata o 26/04/2019 
REQUISITOS: 

 Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, sen límite de idade. 

 Os relatos terán unha extensión máxima de 10 folios, o tema será libre e o idioma o galego 
(empregando a normativa ortográfica e morfolóxica aprobada pola RAG en 2003). 

 Deberán presentarse en formato DIN A4 por unha cara, mecanografados a dobre espazo, corpo de 
letra 12 e encabezados polo título. Os textos terán que ser orixinais, inéditos e non premiados en 
calquera outro tipo de concurso. 

 As/os participantes poderán presentar até un máximo de 3 relatos pero só terán opción a un premio. 
Achegaranse 3 copias sen asinar nun sobre pechado co pseudónimo no exterior, a categoria e o 
nome do certame. Dentro deste sobre incluirase outro sobre pechado, co pseudónimo no exterior, e 
os datos dos autor/a, unha declaración xurada e a fotocopia do DNI no interior Se é posíbel xuntarase 
soporte informático do relato. 

DOTACIÓN: 
Maiores de 18 anos; bono de 400 € para libros en galego. 
De 13 a 17 anos; bono de 200 € para libros en galego. 
Ata 12 anos; bono 100 € para libros en galego. 
 

MÁIS INFORMACIÓN: 
Concello de Mugardos 
Avenida de Galicia, 45 (15620 – Mugardos) 
Tel.: 981 470 290 
Web: www.concellodemugardos.gal 
Publicación: BOP 04-04-2019 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/concursodepodcasts_radionabiblio.pdf
mailto:asesoria.bibliotecas@edu.xunta.es
mailto:dxcrrhh@edu.xunta.es
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/concursodepodcasts_radionabiblio.pdf
http://www.edu.xunta.gal/
http://www.concellodemugardos.gal/es/noticias/2019/04/04/xvii-certame-relato-curto-galego-mugardos
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/04/04/2019_0000002505.pdf
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Concurso de selfies "#Faiteuncambrie" 
 

O Concello de Cambre vén de convocar a terceira edición do Concurso de Selfies “Faiteuncambrie” que 
ten como obxectivo poñer en valor a imaxe do patrimonio cultural, arquitectónico, natural e paisaxístico do 
concello 
 

INSCRICIÓNS: ata o 30/04/2019 
REQUISITOS: 

 Poderán participar maiores de idade ou con consentimento dos titores, residentes legais en España. 

 As categorías de participación son: Mellor Selfie (premiarase o que poña en valor a imaxe do 
patrimonio cultural, histórico, natural e paisaxístico do municipio, e terase en conta a 
representatividade do patrimonio, a calidade técnica e a orixinalidade) ; Mellor Selfie Grupal 
(premiarase a imaxe máis orixinal en que aparezan polo menos 2 persoas, que poña en valor a imaxe 
do patrimonio do municipio) ;  Mellor Selfie máis divertido (premiarase a imaxe máis graciosa) 

 Para participar, os/as participantes teñen que: a). Dispoñer de conta en, polo menos, unha das 
seguintes redes sociais: Facebook, Instagram ou Twitter b) Subir ao seu espazo persoal, cando 
menos nunha desas redes, unha fotografía selfie na que se poña en valor algún elemento do 
patrimonio cambrés xunto coa etiqueta "#Faiteuncambrie". 

DOTACIÓN: 
"Mellor Selfie": 1.º Premio: móbil Samsung Galaxy A7 e lote de libros - 2.º Premio: pau selfie e lote de 
libros. 
"Mellor Selfie Grupal": 1.º Premio: móbil Samsung Galaxy J6 e lote de libros - 2.º 
Premio: pau selfie e lote de libros. 
"Mellor Selfie máis divertido": - 1.º Premio: móbil Samsung Galaxy J4 e lote de 
libros. - 2.º Premio: pau selfie e un lote de libros. 
 

MÁIS INFORMACIÓN: 
Concello de Cambre 
Adro, 1 - 15560 Cambre  (A Coruña) 
Tel.: 981 613 128   -   correo-e: cambre@cambre.org 
WEB: http://www.cambre.es/ 
Bases completas (41 KB) 

 

XXVI Certame Literario Xoán Díaz 
 

Os 2 institutos de Cambre en colaboración co Concello organizan unha nova edición do seu certame 
literario de poesía, narración breve e microteatro. 
 

INSCRICIÓNS: ata o 30/04/2019 
REQUISITOS: 

 Mozos/as de idades comprendidas entre os 12 e os 26 anos, en 3 categorías de participación: A: de 
12 a 14 anos - B de 15 a 18 anos - C: de 19 a 26 anos 

 Cada participante poderá presentar unha proposta a calquera das tres modalidades: na modalidade 
de Poesía presentaranse 3 poemas como mínimo, de tema e forma libres. Na modalidade de 
narración breve a extensión máxima será de 5 páxinas por unha cara e o tema libre. Na modalidade 
de Microteatro, extensión entre 5 e 10 páxinas a unha soa cara e tema libre 

 Os traballos estarán en galego e deberán ser orixinais, inéditos e non premiados. Presentaranse en 
A4, interlineado simple e tamaño de letra 12, paxinados e sen asinar. 

DOTACIÓN: 
Categoria A: 1º Premio: 173€ - 2º Premio: 128€. 
Categoria B: 1º Premio: 218€ - 2º Premio: 150€.  
Categoria C: 1º Premio: 300€ - 2º Premio: 173€. 
 

MÁIS INFORMACIÓN: 
Concello de Cambre 
R/ Río Barcés,  8 (15660 - Cambre) 
Tel.: 981 613 193  -  correo-e: certamexoandiaz@cambre.org 
WEB: http://www.cambre.es/ 
Publicación: BOP 03-04-2019 (bases completas) 
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