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Encontro sectorial no Espazo Xove de Noia: “Do ocio ao teu negocio:
oportunidades de negocio no sector da música e o son”

Santiago de Compostela, 23 de
xullo de 2018. A Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e
Voluntariado da Consellería de
Política Social, no marco do
proxecto Lidera, aprobado ao abeiro
do programa Interreg V A España
Portugal 2014-2020 (POCTEP),
realizará no Espazo Xove de Noia, o
encontro sectorial “Do ocio ao teu
negocio: oportunidades de negocio
no sector da música e o son”, un
encontro sectorial a pequena escala,
onde os mozos e mozas e os distintos
actores do territorio poderán
establecer unha dinámica de diálogo
e coñecemento mutuo que impulse a
aparición de oportunidades no eido
da música e o son.
Data: 31 de xullo de 2018
Horario: 10:30- 13:30 horas
Lugar: Espazo Xove de Noia
Rúa Pedra Sartaña, s/n
15.200 Noia
A Coruña

Obradoiro de Turnablism DJ
Contidos:
Familiarización coa mesa de
mesturas e a súa estrutura.
Iniciación á mestura, uso do fader.
Técnicas e nocións básicas para a
mestura de sons.
Técnicas de scratching co vinilo.
Práctica no manexo da mesa e dos
pratos.
Metodoloxía: comezar cun obradoiro
para poder vincular as técnicas
expostas coas oportunidades que
ofrece o mundo laboral neste eido.
Entrada libre para os/as mozos/as
interesados/as.

Encontro sectorial no Espazo Xove de Chantada: “Innovación,
crecemento e expansión no sector turístico e hoteleiro”

Santiago de Compostela, 11 de
outubro de 2018. A Dirección Xeral
de Xuventude, Participación e
Voluntariado da Consellería de
Política Social, no marco do
proxecto Lidera, aprobado ao abeiro
do programa Interreg V A España
Portugal 2014-2020 (POCTEP),
realizará no Espazo Emprende sito
no Espazo Xove de Chantada, o
encontro sectorial “Innovación,
crecemento e expansión no sector
turístico e hoteleiro” , un encontro
sectorial a pequena escala, onde os
mozos e mozas e os distintos actores
do territorio poderán establecer
unha dinámica de diálogo e
coñecemento mutuo que impulse a
aparición de oportunidades no eido
do sector turístico e hoteleiro.

Data: 23 de outubro de 2018
Horario: 10:00- 12:00 horas
Lugar: Espazo Xove de Chantada –
Espazo Emprende.
Rúa Rosalía de Castro, 1
27500 Chantada. Lugo
Teléfono: 982 870 258
Estudo do caso da empresa
HOTUSA:
- Actividades comerciais en máis de
130 países.
- Proceso de desenvolvemento da
actividade empresarial.
- A innovación nos procesos de
selección de persoal.
Relatora: Pilar García,
departamento de selección de
persoal de HOTUSA.
Entrada libre para os/as mozos/as
interesados/as.

Formación en educación non formal no marco do proxecto Lidera

Santiago de Compostela, 17 de
outubro de 2018. A FNAJ
(Federación Nacional de Asociacións
Xuvenís de Portugal) organiza, no
marco do proxecto Lidera, aprobado
ao abeiro do programa Interreg V A
España Portugal 2014-2020
(POCTEP), unha formación en
materia de educación non formal. A
formación terá lugar os días 26 e
27 de setembro en O Porto baixo o
título ”A Forza da Educación Non
Formal”. O programa da mesma é o
seguinte:
-Principios Conceptuáis da Educación
non Formal
-A Educación Formal como proceso
base na educación para a
cidadanía e a participación

-Ferramentas de Educación non
Formal
-Facilitación en Educación non
Formal
-Deseño de formación no ámbito da
Educación non Formal
Horario:
· 26 de outubro - 18 h00 ás 21 h00
· 27 de outubro - 09 h30 ás 18 h30
Inscrición
Inscrición gratuíta - inclúe comidas,
aloxamento (se é necesario) e
certificado de formación.
Inscricións ata o 22 de outubro na
seguinte ligazón.

Convocatoria de tres encontros sectoriais no marco de Proxecto
Lidera

Santiago de Compostela, 19 de
outubro de 2018. A Dirección Xeral
de Mocidade, Participación e
Voluntariado da Consellería de
Política Social, no marco do
proxecto Lidera, aprobado polo
programa Interreg V A España
Portugal 2014-2020 (POCTEP),
convoca tres encontros sectoriais
nos espazos xoves de Lalín, Tui e
Viveiro.
Encontro sectorial no espazo xove
de Lalín: "Emprendemento
sustentable"

Data: 24 de outubro de 2018
Horario: 11:30- 13:00 horas
Lugar: Espazo Xove de Lalín – Espazo
Emprende.
Rúa Pena Toares, 2
36500 Lalín
Pontevedra
Entrada libre para os mozos
interesados/ as.
Encontro sectorial no espazo xove
de Tui: "Márketing persoal para
persoas emprendedoras"
CONTIDOS:

CONTIDOS:
- Emprendemento e saúde a través
da produción ecolóxica
- Mellora da calidade de vida a
través do consumo de produtos
ecolóxicos
- A formación en produción e
consumo sustentables como
investimento en calidade de vida.
Relator: José Luis Rodríguez Barrio,
emprendedor en produción e
comercialización de carne ecolóxica.

- Comprender as diferenzas entre
“falar e transmitir”
-Aprender a crear mensaxes
emocionais que capten a atención
da persoa interlocutora e esperten o
seu interese
-Aprender a manexar a linguaxe non
verbal, tanto na comunicación oral
como na comunicación escrita
-Entender que un bo produto ou
negocio necesita unha boa
comunicación de posicionamento.
Relator: Roberto Pérez Marijan,
experto en oratoria e márketing
dixital.

Data: 6 de novembro de 2018
Horario: 10:00- 13:00 horas
Lugar: Espazo Xove de Tui – Espazo
Emprende.
Rúa Sanz, 28
36.700 Tui
Pontevedra
Entrada libre para os mozos
interesados/ as.
Encontro sectorial no espazo xove
de Viveiro: " Mindfulness para
emprender"
CONTIDOS:
- Coidado da mente para lograr
obxectivos
- Aplicacións prácticas do
mindfulness
- Aprender a practicar mindfulness
en diferentes situacións.
Relator: Manuel Darriba Parga,
instrutor de mindfulness.
Data: 7 de novembro de 2018
Horario: 9:30- 14:30 horas
Lugar:
Espazo Xove de Viveiro – Espazo
Emprende.
Avda Cervantes, s7 n
27850 Viveiro
Lugo
Entrada libre para os mozos
interesados/ as.

