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ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL 
BOLETÍN SEMANAL DO 10 AO 16 DE XANEIRO_2022

ACTIVIDADES, BOLSAS, CONCURSOS...



Programas de actividades socioculturais (teatro, historia,
cinema, cociña, literatura, arte, astronomía, fotografía..)
dirixidas a persoas con inquedanzas culturais e ganas de
gozar do seu tempo libre desenvolvemento as súas
destrezas culturais e artísticas, o coñecemento da
historia, a arte, a cultura e a cidade.

+INFO

A Deputación da Coruña pon en marcha a través da área
de Patrimonio unha nova edición dos seus encontros
científicos, cun programa dedicado a reflexionar sobre as
fendas de xénero que están vixentes na práctica
profesional e investigadora das disciplinas científicas.

A sala Marilyn Monroe do Fórum Metropolitano presenta
en xaneiro un ciclo de cinema de estreas en V.O.
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Programación Sala Marilyn Monroe,

xaneiro 2022

Do 31/01/2022 ata o 28/05/2022 (Inscricións: ata o 12/01/2022)

Do 13/01/2022 ata o 15/01/2022

Do 13/01/2022 ata o 29/01/2022

+INFO

+INFO
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Programas de Lecer do Ágora e do
Fórum Metropolitano. Primavera 2022

IV Xornadas Científicas "A luz da
ciencia"

ACTIVIDADES

2

Do 13/01/2022 ata o 29/01/2022

Programación Sala Fernando Rey,
xaneiro 2022

A sala Fernando Rey do Fórum Metropolitano presenta
en xaneiro o ciclo de cinema "Historias de vida".

+INFO

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/programas-de-lecer-do-agora-e-do-forum-metropolitano-primavera-2022/suceso/1453784663653
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/programacion-sala-marilyn-monroe-xaneiro-2022/suceso/1453785012789
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/iv-xornadas-cientificas-a-luz-da-ciencia/suceso/1453784772991
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/programacion-sala-fernando-rey-xaneiro-2022/suceso/1453785006801


Terra de Homes organiza a súa tradicional gala de Maxia
no Fórum Metropolitano. A beneficio do proxecto Viaxe
cara á Vida.

+INFO

15/01/2022
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XII Festival Terra de Maxia

ACTIVIDADES

3
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A Asociación de Veciños Oza Gaiteira Os Castros proxecta
no Fórum Metropolitano, dentro do seu ciclo de Cinema
de Barrio, o documental "A febre do wolfram", dirixido en
1994 por José Luis Santiago, que narra a implicación de
Galicia na II Guerra Mundial a través da explotación das
minas de wolframio que despues ulitizaba a Alemaña nazi
na fabricación de munición bélica.

+INFO

17/01/2022

Documental "A febre do wolfram"

O club organiza xornadas de portas abertas, no
polideportivo Monte das Moas, para dar a coñecer o
deporte e que todas aquelas persoas interesadas poidan
unirse.

+INFO

12/01/2022 e 19/01/2022 

Brigantias Roller Derby: Xornadas de
Portas Abertas

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/xii-festival-terra-de-maxia/suceso/1453784918220
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/documental-a-febre-do-wolfram/suceso/1453785128651
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/as-brigantias-roller-derby-xornadas-de-portas-abertas/suceso/1453785122880


Concerto da Banda Municipal da Coruña no Teatro Colón.
A entrada é de balde ata completar capacidade.

+INFO

16/01/2022
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BMMC: Música valenciana orixinal para
banda

ACTIVIDADES

4
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O Teatro Colón acolle este espectáculo musical e
didáctico de 60 minutos de duración con música en
directo co que coñecer a historia da música rock facendo
parada nas cancións máis populades do xénero: de Elvis
Presley pasando por The Beatles, Led Zeppelin, AC/ DC ou
Guns& Roses.

+INFO

23/01/2022

I love rock and roll. Rock en Familia

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/bmmc-musica-valenciana-orixinal-para-banda/suceso/1453784886159
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/i-love-rock-and-roll-rock-en-familia/suceso/1453784880704


Axudas de indemnización económica dirixidas a
menores de 30 anos que perderon a súa nai por
violencia de xénero e axudas de indemnización
económica dirixidas a mulleres gravemente feridas
como consecuencia dunha agresión por violencia de
xénero.

Axudas a menores de 30 anos orfas
e orfos por violencia de xénero e

axudas ás mulleres feridas por
violencia de xénero
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Inscricións: ata o 30/11/2022 

BOLSAS E AXUDAS

+INFO
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/axudas-a-menores-de-30-anos-orfas-e-orfos-por-violencia-de-xenero-e-axudas-as-mulleres-feridas-por/suceso/1453784821249


O Concello de Brión convoca o IV Premio Laudamuco
para Textos Teatrais, coa intención de estimular e
apoiar a creación dramática en lingua galega así como
contribuír ao recoñecemento de Vidal Bolaño.

A Federación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios
de Murcia organizan o sexto concurso de relato curto e
audiovisual “Educando contra a violencia”.

Inscricións: ata o 16/01/2022

 
VI Concurso de Relato Curto e

Audiovisual “Educando contra a
violencia”

 
IV Premio Laudamuco para

Textos Teatrais 2022

CONCURSOS E PREMIOS
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Concurso de ilustración infantil e

xuvenil 'Ilustracións Inquietas'
Cultura Inquieta e Iberdrola organizan o concurso de
ilustración infantil e xuvenil "Ilustracións Inquietas" para
animar a que cada participante mostre a inquietude á
hora de crear. Establécense dúas categorías: Infantil (de
5 a 11 anos) e xuvenil (de 12-17 anos).

Inscricións: ata o 31/01/2022

Inscricións: ata o 11/02/2022
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Casa África lanza a oitava edición de Purorrelato, o seu
concurso de microrrelatos que ten por obxectivo
incentivar a creación literaria que nos anime a sentir e
pensar sobre África e a seguir mostrando distintas
realidades que nos acheguen ao continente, afastadas
dos estereotipos que durante tanto tempo marcárono..

 
Purorrelato 2021. Concurso

de microrrelatos

+INFO

Inscricións: ata o 01/03/2022

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/concurso-de-ilustracion-infantil-e-xuvenil-ilustracions-inquietas/suceso/1453784608880
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/concursos-e-premios/detalle-concursos/iv-premio-laudamuco-para-textos-teatrais-2022/suceso/1453783644075
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/vi-concurso-de-relato-curto-e-audiovisual-educando-contra-a-violencia/suceso/1453784353482
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/purorrelato-2021-concurso-de-microrrelatos/suceso/1453783971470


A Escola de Tempo Libre Aldebarán convoca un curso de
monitor/a de actividades de tempo libre a desenvolver
durante as fins de semana.

13/01/2022
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CURSOS

 
Clase maxistral con David Rubín

Afundación organiza unha clase maxistral con David
Rubín, un dos historietistas máis prestixiosos do
panorama internacional e protagonista da mostra
"Sacrificio e ascensión. Quince anos de cómics de David
Rubín". Durante dúas horas falará sobre o proceso
creativo da banda deseñada e sobre as chaves que
definen a súa obra. Esta actividade están enmarcada na
iniciativa "Cultura por alimentos", en colaboración con
FESBAL.

Do 15/01/2022 ata o 30/05/2022  
Cursos de monitor/a de

tempo libre (fin de semana)

Do 17/01/2022 ata o 16/03/2022
 

Cursos de monitor/a de tempo libre
(semana)

A Escola de Tempo Libre Aldebarán convoca un curso de
monitor/a de actividades de tempo libre en horario
intensivo de luns a venres.

+INFO
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/clase-maxistral-con-david-rubin/suceso/1453784277570
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/cursos-de-monitor-a-de-tempo-libre-fin-de-semana/suceso/1453783909912
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/cursos-de-monitor-a-de-tempo-libre-semana/suceso/1453783904231


A Fundación María José Jove organiza para docentes a
capacitación necesaria que lles habilite para cumprir o rol
de Coordinade@r de Benestar e Protección no centro
educativo, a través dun curso homologado pola Secretaría
Xeral de Educación e Formación Profesional da Xunta de
Galicia.

Do 27/01/2022 ata o 17/02/2022

 
Curso de Coordinade@r de Benestar e

Protección en centros educativos 
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CURSOS
 

Promoción da equidade de xénero
con enfoque de dereitos 

A Asemblea de Cooperación pola Paz organiza unha
actividade de formación dirixida fundamentalmente a
profesorado de educación secundaria para abordar a
promoción da equidade de xénero con enfoque de
Dereitos.

Do 27/01/2022 ata o 19/05/2022 (Inscricións: ata o 18/01/2022) 
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/promocion-da-equidade-de-xenero-con-enfoque-de-dereitos/suceso/1453784498193
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/curso-de-coordinade-r-de-benestar-e-proteccion-en-centros-educativos/suceso/1453784274265


Inscricións: ata o 17/01/2022

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado abre o prazo para a inscrición da 13ª edición
de Parlamento Xove correspondente ao curso 2021/2022.
O proxecto Parlamento Xove confórmano un conxunto de
encontros dialécticos que teñen por obxecto fomentar
entre a xuventude o diálogo como ferramenta para
argumentar razoadamente as ideas propias.

VARIOS
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Parlamento Xove 2022
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De febreiro a xullo de 2022 (Inscricións: ata o 14/02/2022)

As Lanzadeiras Conecta Emprego son unha iniciativa da
Fundación Santa María la Real e a Fundación Telefónica, co
apoio da Xunta de Galicia. Trátase dun programa gratuito
de orientación laboral para persoas en situación de
desemprego que ten como obxectivo reforzar.

Lanzadeiras Conecta Emprego

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/concursos-e-premios/detalle-concursos/parlamento-xove-2022/suceso/1453783307944
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/lanzadeiras-conecta-emprego/suceso/1453784267098
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CONTACTO
Servizos de Información Xuvenil do Concello da

Coruña

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)

606 362 366

cmix@coruna.gal

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


Facebook Twittercoruna.gal/informacionxuvenil

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

