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ACTIVIDADES, BOLSAS, CONCURSOS...
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Nocturnia é un programa de ocio saudable para a
xuventude organizado polo servizo de Mocidade da
Concellaría de Igualdade, Benestar Social e
Participación do Concello da Coruña, que recibe
financiación do Ministerio de Sanidade e Benestar
Social. Ofrece unha serie de actividades gratuitas para
que a xente moza, entre os 12 e os 30 anos, teña
alternativas á hora de planificar as fins de semana.

Nocturnia 2021. Edición
Novembro-Decembro

+ INFO

Do 05/11/2021 ata o 18/12/2021 (Inscricións: cada luns
desde as 16.00 h. para as actividades desa fin de semana)

 

Círculo Formación organiza unha nova edición de
UNITOUR en PALEXCO, onde as diferentes
universidades ou escolas participantes informarán e
orientarán acerca da súa oferta académica

UNITOUR. Salón de orientación
universitaria

 

+ INFO

16/12/2021

Proxecto ENKI oferta en Nadal un campamento de lecer
educativo con diferentes actividades para mozas/os entre
11 e 16 anos.

Campamento ENKI Pola Cidade

+ INFO

Do 27/12/2021 ata o 07/01/2022

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/nocturnia-2021-edicion-novembro-decembro/suceso/1453778912698
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/unitour-salon-de-orientacion-universitaria/suceso/1453781103629
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/campamento-enki-pola-cidade/suceso/1453781356929
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A escultora Soledad Penalta é a protagonista da
xornada de clausura do ciclo "As mulleres cen anos
despois de Emilia Pardo Bazán. Conversas na Casa-
Museo", organizado polo Concello da Coruña en
colaboración coa Real Academia Galega e a Casa-
Museo Emilia Pardo Bazán.

Conversa coa escultora
Soledad Penalta

+ INFO

02/12/2021

O Club Rialto coa colaboración do Servizo Municipal de
Deportes do Concello da Coruña, organiza a XII edición
da carreira solidaria San Silvestre Coruña que este se
pode facer tanto de maneira presencial como virtual.

San Silvestre 2021

+ INFO

31/12/2021 (inscricións: ata o 26/12/2021)

Visitas guiadas para persoas adultas ás exposicións en
curso, obradoiros para escolares de todas as idades e un
percorrido pola arquitectura da súa sede son os eixos da
programación didáctica da Fundación Luís Seoane, que se
desenvolverá entre os meses de novembro de 2021 e
xuño de 2022.

Visitas guiadas e actividades
didácticas na Fundación Seoane

+ INFO

Novembro 2021 - xuño 2022

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/conversa-coa-escultora-soledad-penalta/suceso/1453781465207
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/san-silvestre-2021/suceso/1453779503575
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/visitas-guiadas-e-actividades-didacticas-2021-22/suceso/1453781109817
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A sala Fernando Rey do Fórum Metropolitano presenta
en decembro o ciclo de cinema
"Dereitos Humanos".

Programación Sala Fernando
Rey, decembro 2021

+ INFO

Do 02/12/2021 ata o 18/12/2021

A sala Marilyn Monroe do Fórum Metropolitano presenta
en decembro un ciclo de cinema de
animación.

Programación Sala Marilyn Monroe,
decembro 2021

+ INFO

Do 02/12/2021 ata o 18/12/2021

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/programacion-sala-fernando-rey-decembro-2021/suceso/1453781742535
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/programacion-sala-marilyn-monroe-decembro-2021/suceso/1453781755340
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A Universidade da Coruña (UDC) lanza unha nova
edición do Programa Explorer de emprendimiento:
"Valida unha idea de negocio, conecta con outros
emprendedores e viaxa a Europa co teu proxecto".

Explorer 2022: Mozos con
solucións

+ INFO

Inscricións: ata o 09/12/2021

A Fundación Dádoris informa da apertura do prazo para
solicitar as Bolsas/Premio ao Mérito e Liderado 2022-
2023, destinadas a mozos de bacharelato con
excelentes resultados académicos, en situación
económica precaria (Limiar 1) que queren cursar
estudos superiores.

Bolsas/Premio ao Mérito e Liderado
2022-2023

 

+ INFO

Inscricións: ata o 19/02/2022

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/bolsas-e-axudas/detalle-bolsas/explorer-2022-mozos-con-solucions/suceso/1453780843838
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/bolsas-e-axudas/detalle-bolsas/bolsas-premio-ao-merito-e-liderado-2022-2023/suceso/1453781155637
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O Concello de Arteixo, convoca o 31º Certame de
Narracións Breves Manuel Murguía, para contribuír ao
desenvolvemento da narrativa galega e honrar a súa
figura.

31º Certame de narracións
breves Manuel Murguía

+ INFO

Inscricións: ata o 31/01/2022

Ministerio de Dereitos Sociais convoca estes premiso
destinados á creación de obras artísticas que reflictan a
importancia dos animais na sociedade.

Os Premios Nacionais Artísticos
“Amigos da Animais”

+ INFO

Inscricións: ata o 07/02/2022

Convócase unha nova edición de "Consumópolis",
concurso co obxectivo de promover a reflexión, de
forma consciente, crítica e solidaria, sobre distintos
aspectos do consumo responsable mediante a
realización de varias actividades.

Consumópolis17 “Dálle a gústame ao
consumo circular e responsable”

Inscricións: ata o 07/03/2022

+ INFO

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/31-certame-de-narracions-breves-manuel-murguia/suceso/1453781305617
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/os-premios-nacionais-artisticos-amigos-da-animais/suceso/1453781095378
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/consumopolis17-dalle-a-gustame-ao-consumo-circular-e-responsable/suceso/1453781069720
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O Concello da Coruña, a través do Servizo Municipal de
Deportes, abre o prazo de solicitude para os cursos
trimestrais de golf que se impartirán no Campo
Municipal de Golf Torre de Hércules de xaneiro a marzo
de 2022.

Cursos trimestrais de golf: 1º
trimestre 2022

+ INFO

Inscricións: ata o 10/12/2021

A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de
Galicia (FAXPG) organiza un curso de Lingua de Signos
Española (LSE) presencial, nivel B2.1, que se impartirá
na sede de ASPESOR. O curso está destinado a maiores
de 16 anos que dispoñan do nivel B1 de LSE.

Curso de Lingua de Signos Española
(LSE)

+ INFO

Do 14/02/2022 ata o 31/05/2022
(Inscricións: ata o 04/01/2022)

O Concello da Coruña, a través da Concellaría de
Igualdade, Benestar Social abre o prazo da Escola de
Participación, un espazo de formación e aprendizaxe
para entidades, colectivos informais e a cidadanía.

Escola de Participación

+ INFO

Inscricións dende o 01/12/2021 ata o
08/12/2021

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/cursos-trimestrais-de-golf/suceso/1453781587186
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/curso-de-lingua-de-signos-espanola-lse/suceso/1453781265992
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/escola-de-participacion/suceso/1453781908031
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Prazas para impartir ensinos en español en programas
de ensino bilingüe e de inmersión lingüística, español
como lingua estranxeira, ou outras áreas ou materias
en centros educativos de Estados Unidos, Canadá,
Emiratos Árabes Unidos e Irlanda no curso 2022-2023

623 prazas para profesorado
visitante español no exterior

+ INFO

Inscricións: ata o 21/12/2021

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/623-prazas-para-profesorado-visitante-espanol-no-exterior/suceso/1453781550813
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CONTACTO

Espazo de Información Xuvenil Fórum Metropolitano
 

Rúa Río Monelos, 1. 15006 A Coruña
Tel.: 981 184 294

 

Espazo de Información Xuvenil Centro Ágora
 

Lugar Gramela 17. 15011 A Coruña
Tel.: 981 189 888 (ext. 34324 / 34325)

 

Espazo de Información Xuvenil Centro Cívico Cidade
Vella

 
Rúa de Veeduría, 2. 15001 A Coruña

Tel.: 981189 885 (ext. 10803 / 10804)

Servizos de Información Xuvenil do Concello da
Coruña

606 362 366

cmix@coruna.gal

coruna.gal/informacionxuvenil

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl


Facebook Twitter
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coruna.gal/informacionxuvenil

https://www.facebook.com/mocidadecoruna
https://twitter.com/MocidadeCoruna
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl

