
 

 

 
 

DESEÑANDO O TEU 
FUTURO NA COSTA 

DA MORTE. 
FOLLA INSCRICIÓN 

 
O programa “Deseñando o teu futuro” da Dirección Xeral de Xuventude da Consellería de Traballo e 
Benestar da Xunta de Galicia, ten como obxectivo aproximar á mocidade  de entre 14 e ata 17 anos ao 
ámbito socio-laboral e achegalos á realidade das empresas. Os Concellos de Camariñas, Mazaricos, 
Muxía e Vimianzo van desenvolver este programa de forma colaborativa, na súa zona, a Costa da Morte. 
O que se pretende é que u  grupo de 30 mozo e mozas poidan realizar as estadías en empresas de xeito 
que coñezan máis de cerca a realidade empresarial da súa contorna. 
 
Neste senso, aquelas persoas interesadas en participar, deberán cubrir este formulario de inscrición. 
Tendo en conta que os/as participantes son menores de idade, é preciso que este documento sexa 
cuberto e asinado polo pai/nai/titor/a legal e entregado antes do vindeiro 22 de agosto na Axencia de 

desenvolvemento local de Camariñas na Casa de Pedra T. 981 737 004, ou remitido (escaneado e 

unha vez asinado), por correo electrónico a onosofuturo@camarinas.net  
 
Os lugares de celebración das estadías serán organizadas nos vindeiros días, tendo en conta na medida 
do posible, as preferencias da mocidade, así como a dispoñibilidade das empresas. O transporte ás 
estadías será facilitado pola organización. Os rapaces e rapazas participantes deberán facerse cargo da 
merenda ou comida, no caso de seren necesario. 
 

DATOS IDENTIFICACIÓN DO PARTICIPANTE 

Nome e Apelidos:  

Data de Nacemento:  DNI  

Enderezo:  

Localidade / C.P.:  Teléfono:  

@ (obrigatorio)  Móbil  

    

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL 

Nome e Apelidos 
(1): 

 DNI  

@  Móbil  

Nº S. Social (inclue 
menor) 

  

  
 

 

DATOS FORMACION 

Curso escolar rematado  

Especialidade (no seu caso)  

Nome do Centro ensino  

  

Cursos NON escolares 
realizados (3 últimos) 
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OUTROS DATOS  

Experiencia en sectores laborais como apoio familiar, voluntariado, contratación etc 

Tempo-ano Descricion de tarefas xerais/ocupación 

  

¿pertence a algunha asociación ou clube?  

Nome da entidade/clube  

  

¿ten participado en intercambios, prácticas en empresas ou estadías? 

Ano Breve descrición da actividade 

  

Empresas Enumera do 1 en adiante os sectores das empresasque lle interesen. 
Tendo en conta que o 1  correspondería ao sector que máis lle 
interesa. 

Sector Primario 

 Explotacións agrogandeiras 

 Explotacións forestais 

 Cultivo baixo abrigo 

 Marisqueo 

 Pesca de baixura 

Industria 

 Construción e rehabilitación de vivendas 

 Industrias agroalimentarias 

 Industrias téxtiles 

 Enerxía eólica 

 Construcións de embarcacións 

 Carpinterías, fabricas mobilario 

 Panaderías e pastelerías 

Turismo/Hostalería 

 Restaurantes/bares 

 Aloxamentos 

 Información turística 

Comercio/servizos e outros sectores 

 Actividades deportivas 

 Actividades ocio e tempo libre 

 Perruquería e estética 

 Instalacións eléctricas e fontanería 

 Axencias de viaxe 

 Inmobiliarias e seguros 
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AUTORIZACIÓN PARA AS VIAXES, ESTADÍAS ,GRAVACIÓN E TOMA DE FOTOGRAFÍAS DO/A 
MENOR PARTICIPANTE 
 
De acordo  co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal.  
D./Dª………………………………………………………………………………………..  
con DNI ………………….., pai/nai ou titor/a (en caso de ser menor de idade)  
de……………………………..……………………………………………………………  
 
AUTORIZO ao Concello de Camariñas para:  
 
 *A publicación do nome e/ou da imaxe da miña filla ou fillo, realizada durante O PROXECTO 
DESEÑANDO O TEU FUTURO NA COSTA DA MORTE, en:  

- Páxina web do concello e blog de contido didáctico de ditas actividades.  

- Filmacións (en calquera tipo de soporte) destinadas á difusión das actividades e 
proxectos educativos e lúdicos, revistas, exposicións ou publicacións nas que participe.  
Todo o anterior estará suxeito, exclusivamente a un uso educativo e lúdico, polo tanto, as 
accións, produtos e utilidades derivadas da súa utilización non poderán, en consecuencia, 
xerar ningún tipo de lucro persoal nin comercial.  

 
*Incluir nun ficheiro os datos dos/as menores coa finalidade de Xestión administrativa da 
organización da actividade e declaro estar informado/a sobre os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición que podo exercitar no domicilio social do concello.  
 
Tamén autorizo á participación, aos desprazamentos, viaxes e estadías en empresas deste 
menor, que dentro do proxecto Deseñando o teu futuro na Costa da Morte se organicen. 
 
E para que así conste,en ........................., a ....... de ........................ de2015 

 
 
Asdo................................................... 

 Entidades bancarias 

 Servizos médicos e paramédicos 

 Academias e actividades formativas 

 Medios de comunicación 

 Transportes 

 Servizos informáticos e TIC´s 

 Asesoría e servizos para empresas 

 Servizos sociais e axuda a dependentes 

 Ofimatica e informatica 

 Imaxe e son 

 OUTROS. Especificar 


