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ACTIVIDADES, BOLSAS, CONCURSOS...



Nocturnia 2021. Edición
Novembro-Decembro

 

Estudios abertos
 

Festigual 2021
 

Programa Montaña en familia
 

Un ano máis as e os artistas coruñeses volven abrir as
portas dos seus estudios! E de novo os Museos Históricos
acollerán a dous dos artistas participantes nesta
convocatoria, que trasladarán o seu lugar de traballo por
un día a espazos únicos da cidade como son o Museo do
Castelo de San Antón e a Casa Museo Casares Quiroga.

FESTIGUAL celebra este ano o seu 5º aniversario
visibilizando o traballo das persoas e entidades que loitan
por unha cultura máis aberta, sen barreiras e inclusiva

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.

A Consellería de Política Social convoca 600 prazas para
estadías de fin de semana durante os meses de
novembro e decembro a familias de especial
consideración dentro do programa “Montaña en familia”
na estación de montaña de Manzaneda.
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/nocturnia-2021-edicion-novembro-decembro/suceso/1453778912698
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/festigual-2021/suceso/1453779620103
https://www.coruna.gal/informacionjuvenil/es/convocatorias/actividades/detalle-actividades/estudios-abertos/suceso/1453779419850
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/programa-montana-en-familia/suceso/1453779243474


III Ciclo de Conferencias
Castrexos e Romanos 

 

Ciclo "Butaca de Jazz" en
Afundación

 

Simposio Xela Arias
 

Afundación retoma o seu ciclo de concertos "Butaca de
jazz" con dous recitais cos que combina artistas galegos e
internacionais da máis alta calidade. Estos oncertos están
enmarcados na iniciativa "Cultura por alimentos", en
colaboración con FESBAL

A Asociación histórico-cultural Gallaecia Viva organiza
este ciclo de conferencias que terán lugar na Casa
Museo Casáres Quiroga.

A Real Academia Galega segue a celebrar as Letras
Galegas de Xela Arias no mes de novembro con tres
xornadas dedicadas á súa figura e obra
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/iii-ciclo-de-conferencias-castrexos-e-romanos/suceso/1453779138175
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/ciclo-butaca-de-jazz-en-afundacion/suceso/1453779293807
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/simposio-xela-arias/suceso/1453779471636


Elemental
 
 

Xornadas de Sensibilización e
Prevención da Violencia Sexual na

Mocidade
 

 

Xornadas Ornitolóxicas
 
 

A Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia
organiza nos sete campus universitarios de Galicia a "III
Xornada de Sensibilización e Prevención da Violencia
Sexual na Mocidade", con motivo da conmemoración o 25
de novembro do Día internacional contra a violencia de
xénero. Na Coruña celebrarase o 16 de novembro no
Campus de Elviña.

Elemental, piano-bar periódico, no MUNCYT A Coruña.
Espectáculo divertido e ácido no que música, caseta-up,
teatro, cancións, humor e un chisco de drama
mestúranse para contar as historias escondidas na
táboa periódica dos elementos.

SEO BirdLife organiza estas xornadas que terán formato
en liña.
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16/11/2021 (Inscrición: ata 48 horas antes da
celebración da xornada)

 

Do 17/11/2021 ata o 18/11/2021
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/elemental/suceso/1453779492704
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/xornadas-de-sensibilizacion-e-prevencion-da-violencia-sexual-na-mocidade/suceso/1453779571406
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/xornadas-ornitoloxicas/suceso/1453779500944


Axenda de concertos da 
Sala Mardigras

 
 

Programación Sala Fernando Rey,
novembro 2021

 
 

Programación Sala Marilyn Monroe,
novembro 2021

 
 

A sala Fernando Rey do Fórum Metropolitano presenta en
novembro o ciclo de cinema e natureza.

A sala Mardi Gras presenta a súa programación de
concertos para o mes de novembro.

A sala Marilyn Monroe do Fórum Metropolitano presenta
en novembro o ciclo de cinema "A outra beira".
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Do 04/11/2021 ata o 27/11/2021
 

Do 04/11/2021 ata o 27/11/2021
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/sala-mardi-gras-programacion-novembro/suceso/1453779298870
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/programacion-sala-fernando-rey-novembro-2021/suceso/1453779274802
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/programacion-sala-marilyn-monroe-novembro-2021/suceso/1453779276838


A Rede de Albergues Xuvenís REAJ presenta a
campaña Bonos Albergues REAJ, un total de 800 Bonos
para trocar nos albergues xuvenís que se adheriron a
esta campaña.

O Banco Santander e MIT Professional Education
ofrecen 400 bolsas para profundizar no coñecemento e
o uso das ferramentas tecnolóxicas innovadoras
emerxentes máis demandadas nas empresas .

Inscricións: Ata o 10/01/2022

Inscricións: ata o 15 /06/2022 (ou ata finalizar existencias)
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Bonos Albergues REAJ
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/bolsas-e-axudas/detalle-bolsas/bonos-albergues-reaj/suceso/1453778968026
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/bolsas-e-axudas/detalle-bolsas/becas-santander-tech-emerging-technologies-program-by-mit-professional-education/suceso/1453779396626


XI Concurso de Fotografía
Cidade de Alcobendas

 

XV Certame literario Terras de
Chamoso

 

XIX Certame de Relato Curto
“Eugenio Carbajal”

 

A Asociación Cultural Arumes do Corgo convoca o XV
certame literario Terras de Chamoso coas modalidades
de poesía e relato curto. Estabécense tres categorías.

A Asociación de Fotografía A Contraluz e a Asociación
Artistas do Pobo convocan a XI edición do Concurso de
Fotografía Cidade de Alcobendas, coa colaboración do
Concello de Alcobendas. A temática das obras é libre.

A Concellería de Mocidade do Concello de Mieres, a
través da súa Oficina Nova, organiza a XIX edición
do certame de Relato Curto “Eugenio Carbajal”.
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Inscricións: Ata o 26/11/2021

Inscricións: Ata o 30/11/2021
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/concursos-e-premios/detalle-concursos/xv-certame-literario-terras-de-chamoso/suceso/1453778910906
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/concursos-e-premios/detalle-concursos/xix-certame-de-relato-curto-eugenio-carbajal/suceso/1453778889833
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/concursos-e-premios/detalle-concursos/xi-concurso-de-fotografia-cidade-de-alcobendas/suceso/1453779309331


I Premio Literario UNED de Relato
Curto para a Mocidade Escritora

 
 

IV Certame de Cancións da UNED
 
 

Concurso de imaxes gráficas e
pezas audiovisuais polo 25N

 
 
 

A UNED apoia a creatividade no ámbito da música
popular coa convocatoria do IV Certame da Canción da
UNED promovendo novas formas de creación e
produción e en calquera estilo ou xénero musical.

A Universidade Nacional de Educación a Distancia
(UNED), a través da Facultade de Filoloxía e en
colaboración co Departamento de Actividades Culturais,
coa finalidade de promover e apoiar a creación literaria
entre o alumnado de 4º de ESO e 1º de Bacharelato,
convoca o I Premio Literario UNED de Relato Curto para
a Mocidade Escritora.

Con motivo da celebración do 25 de novembro, Día
Internacional contra a Violencia de Xénero, a
Secretaría Xeral da Igualdade e a Secretaría Xeral
de Educación e Formación Profesional convocan un
concurso de imaxes gráficas e pezas audiovisuais
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Inscricións: Ata o 15/11/2021
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/concursos-e-premios/detalle-concursos/iv-certame-de-cancions-da-uned/suceso/1453779052190
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/concurso-de-imaxes-graficas-e-pezas-audiovisuais-polo-25n/suceso/1453779574812
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/concursos-e-premios/detalle-concursos/i-premio-literario-uned-de-relato-curto-para-a-mocidade-escritora/suceso/1453779024999


Obradoiros de ciencia e literatura

X Escola de Naturalistas,
curso 2021-2022

 Escola de Naturalistas é unha actividade organizada
polo G.N.Hábitat dirixida ao aprendizaxe e identificación
dos elementos que compoñen a biodiversidade Galega.
Nela, ao longo dos diferentes bloques temáticos do
curso impartidos por diversos expertos, afóndase de
xeito teórico e práctico nas diferentes técnicas e áreas
do naturalismo (botánica, ornitoloxía, mastozooloxía,
entomoloxía, anelamento científico de aves...).

A Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano organiza
este mes dous obradoiros de ciencia e literatura da man
de María Canosa, enxeñeira, divulgadora e escritora.
Trátase de actividades científicas para traballar
partindo de personaxes clásicos da literatura
escollendo como nexo de unión o tema da auga.

+INFO

+INFO
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20/11/2021 (Inscricións: ata o 18/11/2021)

Manipulador de alimentos e hixiene
alimentaria

 
A Cruz Vermella organiza este curso para dotar aos
asistentes dos coñecementos e normas básicas
necesarias para a manipulación de alimentos.

+INFO

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/obradoiros-de-ciencia-e-literatura/suceso/1453779570336
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/cursos/detalle-cursos/x-escola-de-naturalistas/suceso/1453778972280
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/cursos/detalle-cursos/espanol-para-persoas-estranxeiras-nivel-basico/suceso/1453778981644


Inspira STEAM A Coruña 2021-22:
mentoras, mentores e centros

educativos 
 
 

Comparte as túas ideas para o
Ano Europeo da Mocidade

 
 Cada ano, a Unión Europea pon o acento en algo

importante e o 2022 será o Ano Europeo da Mocidade.
A UE quere incluír aos mozos na súa organización e é
por iso que necesitan escoitar as súas expectativas,
intereses e ideas para poder establecer diferentes
actividades para servir mellor ás xeracións máis novas.

O Campus Innova da UDC colabora un ano mais con
Inspira STEAM, un programa para fomentar as vocacións
científico-tecnolóxicas dos mozos, especialmente entre
as rapazas. Para esta nova edición Inspira STEAM A
Coruña 2021-22 busca mentoras e mentores que queiran
participar e ser parte desta experiencia.

+INFO

+INFO
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Inscricións: Ata o 30/11/2021

Xuntos e Voluntarios no Nadal
2021/2022

 
 
 

Iniciativa da D.X. de Xuventude e Voluntariado e a D.X
de Maiores e Persoas con Discapacidade, que se pon en
marcha coa pretensión de que toda aquela persoa que
así o desexe poda acudir ás residencias como
voluntaria, e prestar o seu apoio e colaboración nas
actividades que nelas se organicen no Nadal, así como
ofrecer a súa compaña aos maiores que alí se atopen

+INFO

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/inspira-steam-a-coruna-2021-22-mentoras-mentores-e-centros-educativos/suceso/1453779529487
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/comparte-as-tuas-ideas-para-o-ano-europeo-da-mocidade/suceso/1453779348388
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/xuntos-e-voluntarios-no-nadal-2021-2022/suceso/1453779221274
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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

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl?argIdioma=gl


Facebook Twittercoruna.gal/informacionxuvenil

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

