Nº 45 앫 Luns, 7 de marzo de 2011
Resolución do 1 de marzo de 2011, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o artigo 34º.3
da Orde do 17 de marzo de 2007.
En cumprimento do establecido no artigo 34º.3 da
Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o
procedemento para a admisión do alumnado no
segundo ciclo da educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos
(DOG do 19 de marzo; corrección de erros no DOG do
4 de abril), pola comisión constituída para o efecto,
realizouse o sorteo público nas dependencias da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Conforme o resultado do sorteo, as letras de prioridade que afectan o primeiro e, se é o caso, ao segundo apelido para o efecto da resolución do desempate na puntuación final na orde de admisión do alumnado nos centros sostidos con fondos públicos no curso 2011/2012
serán, respectivamente, as letras «V» e «V».
Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2011.
José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 21 de febreiro de 2011 pola que se
regula a oferta de prazas xuvenís dentro
do programa Campaña de verán 2011 e se
procede á súa convocatoria.
A Consellería de Traballo e Benestar, a través da
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, leva a
cabo a promoción e organización de actividades cun
claro compoñente de educación non formal destinadas á mocidade no ámbito do lecer e o tempo libre.
Asumidas as competencias neste eido polo Decreto 146/1982, do 1 de decembro, a Consellería de
Traballo e Benestar inclúe entre os seus obxectivos
o de favorecer a participación da mocidade en actividades deste tipo, e para iso convoca, unha vez
máis, a Campaña de verán 2011.
A través da oferta da dita campaña ofrécese a posibilidade de que a xuventude empregue o seu tempo
libre vacacional participando en actividades de
carácter lúdico, cultural, deportivo e formativo, que
sirvan non só para divertirse senón tamén para o
enriquecemento persoal e vital, ademais de ofrecer a
posibilidade de coñecer outros territorios da xeografía nacional a través das actividades que teñan lugar
noutras comunidades autónomas de España.
A Consellería de Traballo e Benestar, a través da
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, pretende satisfacer as necesidades dos mozos e mozas
galegos na ocupación do seu tempo de lecer.
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Por todo isto,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
1. Para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de calidade, a
Consellería de Traballo e Benestar, a través da
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, oferta a programación de actividades que se detalla no
anexo I desta orde.
As diferentes actividades que integran esta programación levaranse a cabo tanto en Galicia como
nas comunidades autónomas de España, en diferentes quendas de entre unha semana e quince días de
duración durante os meses de xullo e agosto.
2. A información sobre a convocatoria desta campaña, así como de cada actividade e instalación
xuvenil onde se desenvolverá, atoparase detallada na
páxina web www.xuventude.net. Ademais, os interesados poden solicitar folletos informativos da convocatoria na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, nos servizos e oficinas locais de xuventude das
xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e
Benestar, nas oficinas e puntos de información xuvenil da Rede Galega de Información e Documentación
Xuvenil, no Centro Coordinador de Información e
Documentación Xuvenil, e nas oficinas de información administrativa e atención ao cidadán.
3. Co fin de lograr a efectiva difusión desta campaña
para vindeiras convocatorias e co obxectivo de garantir
a transparencia, a eficacia e eficiencia na organización
e xestión pública (artigo 2º b da Lei 4/2006, do 30 de
xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega), de proporcionar e difundir
información constante, veraz, obxectiva e clara
sobre a actuación do sector público (2º c), recolleranse experiencias e mesmo fotografías das instalacións e dos participantes que poderán ser empregadas para noticias contidas en xornais, publicacións e
mesmo divulgadas tanto a través de servizos da
sociedade da información como en páxinas web da
Consellería de Traballo e Benestar.
Artigo 2º.-Servizos ofertados.
1. A participación na oferta da Campaña de verán
2011 realizarase a través de inscrición individual ou
múltiple (para os supostos de dous, tres ou catro
irmáns). Os participantes disporán dos seguintes
servizos:
a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que
posibilite a participación da/o moza/o.
b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia
xuvenil ou campamento xuvenil.
c) Manutención en réxime de pensión completa.
d) O material necesario para a actividade.
e) Un equipo técnico de persoal especializado en
animación sociocultural e actividades de tempo
libre e actividades náuticas, se é o caso.
f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.

