
 
FORO XUVENTUDE EN MOVEMENTO

PROGRAMA
Día 1: Emprégate a fondo

MARTES, 16 OUTUBRO 2012 (MAÑÁ)

10.00-11:45h: Inauguración 

10.00-10:20h: Apertura
Xosé Luis Armesto Barbeito
Reitor Universidade da Coruña
Diego Calvo Pouso
Presidente Deputación da Coruña  
Anxo Ramón Calvo Silvosa
Decano da Facultade de Economía e Empresa

10.20-10:30h: Iniciativa Interxeneracional: “los abUElos europeos” 
Anselmo Castro Romero e Eugenio Pardo Eimil 
 Universidade Senior da Coruña
*Nota: non se precisa inscrición previa

10.30-10:45h: Móvete con nós 
Coreografía Xuventude en Movemento
Aula de danza, Universidade da Coruña
*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: Hall Facultade de Economía e Empresa

10:45-11:15h:  Obradoiro  Rede  EURES Queres  traballar  noutro  país  da Unión 
Europea? 
Covadonga López López
Conselleira EURES España
Laura Otero Rua
Conselleira EURES Transfronterizo (CEG)
Salvatore Maio
Conselleiro EURES Italia
Sylvia Wohlert
Conselleira EURES Alemania
Sven Michael Jorgensen
Conselleiro EURES Dinamarca
*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa
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Resumen: O Portal EURES, como ferramenta de procura de emprego nos 31 países do 
espazo  europeo  de  libre  circulación,  ofrece  ofertas  de  emprego,  información  sobre 
condicións  de  vida  e  traballo  e  accesos  ás  fontes  de  información  oficiais  sobre  as 
cuestións relacionadas con vivir e traballar nun país europeo distinto ao de residencia. 
Durante o Foro Xuventude en Movemento impartirase um obradoiro de presentación do 
Portal EURES, con información de carácter xeral sobre o que supón unha procura de 
emprego internacional e o que EURES pode achegar respecto diso.
Os  conselleiros  EURES asistentes  estarán  no  LERD,  o  martes  16  de  outubro  e  o 
mércores 17 de outubro, para consultas concretas.

10.00-18.30h: “Na procura de emprego”. Coñeces os departamentos de emprego do 
teu Concello? 

- Área de Empresa e Emprego Concello A Coruña
- Área de Emprego Concello Ferrol

*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: LERD

11:30-12:30h: Obradoiro Vivir e traballar en Alemaña (ENGLISH)
Sylvia Wohlert
Conselleira EURES Alemaña
*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: A representante de EURES Alemaña, Sylvia Wohlert, dará unha conferencia 
específica sobre o seu país para as persoas interesadas en traballar en Alemaña.

12:45-13:45h: Obradoiro Vivir e traballar en Italia
Salvatore Maio 
Conselleiro EURES Italia
*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: O representante de EURES Italia,  Salvatore Maio, dará unha conferencia 
específica sobre o seu país para as persoas interesadas en traballar en Italia.
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12.00-13.00h: “Os máis buscados”. Averigua cáles son os perfís máis demandados 
da man dos Directores de Recursos Humanos

- Asociación de Mujeres Ejecutivas de Galicia, Pilar Ruiz
- INDITEX, Director de Recursos Humanos
- Netex Company, José Mª Freire

*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: LERD. Finder meeting point for international students 

MARTES, 16 OUTUBRO 2012 (TARDE)

16.30-17.45h:  Seminar The importance  of  the  Personal  Branding to  find a  job 
(ENGLISH)
Mr. Christian Delgado Von Eitzen
Escola de Negocios Novacaixagalicia
*Nota: O seminario impartirase en inglés e non se precisa inscrición previa

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

18.00-18:45h:  Obradoiro  A  Teatralidade  como  estratexia  de  venta  persoal  (1ª 
parte)  
Tero Rodríguez
Especialidad Dirección de Escena, Arte Dramática
*Nota: Este obradoiro ten prazas limitadas. Inscríbete  na páxina web do Foro Xuventude en Movemento

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: Quen non dixo algunha vez eso de que “a vida e puro teatro” ou “eu non 
sirvo para vender”?  Pos nada máis lonxe da realidade! 

Todos  vendemos  todos  os  días  e  o  feito  de  que  o  esteamos  facendo  continua  e 
inconscientemente proba que de maneira innata todos servimos para iso. O problema 
chega  cando  precisamos  enfrontarnos  a  un  proceso  consciente  de  venta  persoal, 
bloqueámonos porque nos deixamos dominar polos prexuízos.  
Neste obradoiro dotarase de recursos interpretativos útiles para estimular a capacidade 
de  adaptación  do  ser  humano  a  situacións  alleas,  proporcionaranse  mecanismos  de 
evasión en momentos críticos e axudarase a crear un distanciamento necesario á hora de 
avaliar, sopesar e decidir no mundo laboral.  

O obradoiro está pensado basicamente para persoas sen experiencia no campo comercial 
e especialmente para aquelas que se vexan incapaces de desenvolverse neste eido
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FORO XUVENTUDE EN MOVEMENTO
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Día 2: Participa a tope

MÉRCORES, 17 OUTUBRO 2012 (MAÑÁ)

10.00-14:30h: Na procura de becas, prácticas ou voluntariado
- FEUGA
- Fundación Barrié de la Maza
- Fundación Galicia Europa
- Fundación Universidad de A Coruña  
- Oficina de Voluntariado, UDC
- Oficina de Relacións Internacionais
- Voluntariado Europeo, Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado      
- Europe Direct –Deputación da Coruña

*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: LERD

10:00-18:00h: Infórmate  sobra as  oportunidades  de mobilidade cós  conselleiros 
EURES
Covadonga López López
Conselleira EURES España
Salvatore Maio
Conselleiro EURES Italia
Sylvia Wohlert
Conselleira EURES Alemania
Sven Michael Jorgensen
Conselleiro EURES Dinamarca
*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: LERD

10.00-10.45h: Seminario Hired! Claves para a búsqueda de emprego en inglés 
Antonio Varela Fariña
Fundación Barrié de la Maza
*Nota: Precisase un nivel medio de inglés para o seguimento deste relatorio e non se precisa inscrición  
previa

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa
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Resumen: Este  seminario  repasará  os  aspectos  máis  importantes  sobre  a  procura 
efectiva  de emprego en inglés.  Ademais  dos aspectos  básicos  como o currículo e  a 
entrevista,  incluiranse reflexións sobre a realización de estudos no estranxeiro como 
antesala ao emprego no estranxeiro.

10.00-12.45h: Seminario COÑECETE- VÉNDETE. Simulacións de Entrevistas de 
Traballo
Manuel Chorén Otero
Escola de Negocios Novacaixagalicia
*Nota: Só poderán participar os que asistiran aos seminarios realizados os días 3, 4 e 5  de outubro de  
2012 na sede da Escola de Negocios Novacaixagalicia

Sede: Sala de Xuntas 2, Decanato, Facultade de Economía e Empresa

11.00-13:00h: “Human libraries” Toma prestado un libro humano! 
- Becario/a Marie Curie, Erasmus, Leonardo, Voluntario …
*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: LERD. Finder meeting point for international students 

11.15-12.00h: Seminario Dime a ónde vas e saberás cómo
Ana José Varela González
Fundación Barrié de la Maza
*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: Neste seminario presentarase un modelo de planificación de carreira para 
axudar na identificación e consecución dos teus obxectivos profesionais.

12:10-12:50h: Obradoiro Quero ser Voluntario Europeo, qué fago?
Pilar Tamerón Montesinos
Técnica do programa Xuventude en Acción (Socióloga), Dirección Xeral de Xuventude 
e Voluntariado
*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: O servizo voluntario noutro país no marco do Servizo Voluntario Europeo é 
algo máis que unha simple actividade voluntaria; é un proxecto vital que pode cambiar a 
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túa  forma  de  pensar  e  de  ver  o  mundo.  A  inmensa  maioría  dos  mozos  que  xa 
participaron cualifícana como "a mellor experiencia das súas vidas".
Neste obradoiro intentaremos facer un percorrido polos pasos que se deben dar para 
poder embarcarse nesta experiencia.

13.00-13:45h:  Obradoiro:  A  Teatralidade  como estratexia  de  venta  persoal  (2ª 
parte)
Tero Rodríguez
Especialidade Dirección de Escena, Arte Dramática
*Nota: Este obradoiro ten prazas limitadas. Inscríbete  na páxina web do Foro Xuventude en Movemento

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: Quen non dixo algunha vez eso de que “a vida e puro teatro” ou “eu non 
sirvo para vender”?  Pos nada máis lonxe da realidade! 

Todos  vendemos  todos  os  días  e  o  feito  de  que  o  esteamos  facendo  continua  e 
inconscientemente proba que de maneira innata todos servimos para iso. O problema 
chega  cando  precisamos  enfrontarnos  a  un  proceso  consciente  de  venta  persoal, 
bloqueámonos porque nos deixamos dominar polos prexuízos.  

Neste obradoiro dotarase de recursos interpretativos útiles para estimular a capacidade 
de  adaptación  do  ser  humano  a  situacións  alleas,  proporcionaranse  mecanismos  de 
evasión en momentos críticos e axudarase a crear un distanciamento necesario á hora de 
avaliar, sopesar e decidir no mundo laboral.  

O obradoiro está pensado basicamente para persoas sen experiencia no campo comercial 
e especialmente para aquelas que se vexan incapaces de desenvolverse neste eido

MÉRCORES, 17 OUTUBRO 2012 (TARDE)

16:00h-17:00h: Obradoiro Vivir e traballar en Dinamarca (ENGLISH)
Sven Michael Jorgensen
Conselleiro EURES Dinamarca

*Nota: Aínda que a asistencia a este obradoiro NON precisa inscrición previa, se estás interesado/a en  
traballar en Dinamarca envía un correo electrónico a: eures-coruña.lopez@sepe.es có teu CV en inglés  
ou danés, indicando DINAMARCA no asunto.

**Nota: Se  estás  interesado  en  falar  ou  contactar  con  Sven  Michael  Jorgesen,  envía  antes  da  
celebración  de  este  obradoiro  un  correo  electrónico  a:  eures-coruña.lopez@sepe.es,  indicando:  
CONTACTAR CON SVEN MICHAEL no asunto.

Sede: Salón de actos, Facultade de Economía e Empresa

                                               

6

file:///J:/Becarias_2012/Xuventude en movemento/Programa FXM12/eures-coru?a.lopez@sepe.es
file:///J:/Becarias_2012/Xuventude en movemento/Programa FXM12/eures-coru?a.lopez@sepe.es
http://xuventudeenmovemento.eu/inscricion/


 
FORO XUVENTUDE EN MOVEMENTO

PROGRAMA
16:00-18:00h: Obradoiro de búsqueda de emprego en Alemaña (ALEMÁN)
Sylvia Wohlert
Conselleira EURES Alemaña
*Nota: Este seminario ten un límite de 16 prazas. As persoas interesadas en participar deberán enviar os  
seus CV en alemán a  eures-coruna.lopez@sepe.es antes do venres 5 de outubro de 2012. A selección 
dos asistentes seguirá criterios de adecuación ao mercado laboral alemán.

Sede: Sala de Xuntas 2, Decanato, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: EURES Alemaña ofrece un obradoiro específico de procura de emprego en 
alemán (CV, cartas  de presentación,  procesos de selección,  etc.)  para quen estea en 
proceso de procura activa. 

16.30-17:15h: Obradoiro Entrepreneurship is on the air: Estudar é agardar?  
Enrique Gómez. Técnio IGAPE
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
*Nota: Este obradoiro ten prazas limitadas. Inscríbete  na páxina web do Foro Xuventude en Movemento

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: Este obradoiro ten un enfoque de reflexión e motivación de cara a posta en 
marcha dun conxunto de accións para o fomento do talento emprendedor. Búscase sobre 
todo reposicionar conceptos e actitudes.

17.30-18:15h:  Obradoiro Entrepreneurship is on the air: Cómo darlle forma ao 
que teño na cabeza? 
Enrique Gómez. Técnico IGAPE
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
*Nota: Este obradoiro ten prazas limitadas. Inscríbete  na páxina web do Foro Xuventude en Movemento

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: Neste  obradoiro,  aproveitando  unha  historia  ficcionada,  seguiranse  unha 
serie de fitos que van dende unha persoa con ‘algo na cabeza’ ata un proxecto de éxito. 
Acompañarase aos asistentes nunha viaxe que eles mesmos terán que facer.
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Día 3: Emprende o teu futuro

XOVES, 18 OUTUBRO 2012 (MAÑÁ)

10:00-12:00h: Obradoiro de búsqueda de emprego en Alemaña (ENGLISH)
Sylvia Wohlert
Conselleira EURES Alemaña
*Nota: Este seminario ten un límite de 16 prazas. As persoas interesadas en participar deberán enviar os  
seus CV en inglés a eures-coruna.lopez@sepe.es antes do venres 5 de outubro de 2012. A selección dos 
asistentes seguirá criterios de adecuación ao mercado laboral alemán.

Sede: Sala de Xuntas 2, Decanato, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: EURES Alemaña ofrece un obradoiro específico de procura de emprego en 
inglés  (CV,  cartas  de  presentación,  procesos  de  selección,  etc.)  para  quen  estea  en 
proceso de procura activa. 

10.00-10:45h:  Obradoiro  Entrepreneurship  is  on  the  air!:  “Atopar  traballo  vs. 
poñer en marcha o meu proxecto” 
Ana Nuñez. Técnica IGAPE
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
*Nota: Este obradoiro ten prazas limitadas. Inscríbete  na páxina web do Foro Xuventude en Movemento

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: Nun formato de ‘batalla de galos’ dúas persoas farán un análise comparado 
de  diferentes  elementos  que  inicialmente  poden  parecer  propios  dun  canle  para  o 
desenvolvemento profesional.

11.00-11:45h:  Obradoiro Entrepreneurship is on the air!: “Obter financiamento 
para o que queremos facer” 
Ana Nuñez. Técnica IGAPE
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
*Nota: Este obradoiro ten prazas limitadas. Inscríbete  na páxina web do Foro Xuventude en Movemento

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: Unha vez centradas as necesidades do que se quere facer, neste obradoiro os 
propios participantes farán un traballo para a definición do plan de financiamento. 
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12.00-14:00h: Obradoiro de Clausura: Impulsando emprendedores: Un soño feito 
realidade 

* Going International: Conecta a tua empresa coa Enterprise Europe Network

*  Obradoiro de  Experiencias:  Boas  prácticas  de  emprendedores  e  Redes  de 
Emprendedores/as Galegos/as
Modera: Araceli de Lucas Sanz
Directora  do  Servizo  de  Información  Europea  e  Innovación,  Confederación  de 
Empresarios de Galicia.

- AllGenetics, Alejandra Perina e Joaquín Vierna
- Escuela de Emprendedores (FUAC), Juan Carlos Bugallo Taibo 
- Galebook, María José Prol
- Spin off e Vivero de Empresas, Jerónimo Puertas 
- Zarpamos, Manuel García

*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: Salón de Graos, Facultade de Economía e Empresa

12:15-13:15h: Obradoiro de búsqueda de emprego en Italia
Salvatore Maio
Conselleiro EURES Italia
*Nota: non se precisa inscrición previa

Sede: Aula 2.2, Facultade de Economía e Empresa

Resumen: O representante de EURES Italia,  Salvatore Maio, dará unha conferencia 
específica sobre o seu país para as persoas interesadas en traballar en Italia.

                                               

9


