
Programa de Prácticas Galeuropa

É un programa que convoca a Xunta de Galicia cofinanciado pola Consellería de Política Social, a 
Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo dentro do Programa Operativo de Emprego 
Xuvenil cuxo obxectivo é a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades ou 
empresas públicas en países da Unión Europea. Así, os/as mozos/as que teñan máis de 18 anos que 
estean inscritos/as como beneficiarios/as no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e non participaran en convocatorias anteriores do 
programa Galeuropa, poderán incrementar as súas posibilidades de inserción laboral, complementar a 
súa competencia profesional e persoal, adquirir competencias en idiomas estranxeiros.
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galeuropa@mancomunidadeordes.orgMóvil: 607 64 28 63 Teléfono: 981 68 06 79



Incluído no Programa
Billetes de avión ida e volta con maleta facturada dende Galicia.

Traslado ao aloxamento.

Aloxamento con familia nativa.

Xestión de prácticas non remuneradas en empresa. 

Apoio de titores/as en Derry

Teléfono de contacto as 24 horas do día.

En ocasións tiveches a dúbida de ir ao Reino Unido pola súa tradición ou a Irlanda pola súa famosa hospitalidade. A resposta é Derry, 
cidade situada no norte de Irlanda pero que tamén forma parte do Reino Unido.

Derry - Norte de Irlanda (UK)

Durante tu estancia
En tu tiempo libre podrás aprovechar para 

conocer otras puntos de la Isla:

Dublín: La capital de Irlanda proporciona 

el ambiente ideal para la práctica del inglés 

para entrar en contacto con otras culturas 

europeas y del resto del mundo.  A menos 

de 3 horas en bus de Derry

Belfast: La capital y ciudad más grande de 

Irlanda del Norte tiene un amplio abanico de 

actividades y puntos turísticos. Podrás llegar 

en menos de dos horas en bus.

Giant’s Causeway: El inconfundible paisaje 

Patrimonio de la Humanidad situado a unas 

2 horas de Derry es de visita obligada para 

todos aquellos que quieran conocer los 

encantos de la verde Irlanda.

¿Que ten Derry?
Está situada a algo mais de 200 km de Dublín e conta cunha das pirámides 
de poboación máis novas de Europa. Os seus 120.000 habitantes son xente 
de carácter aberto e hospitalario, coma os irlandeses.

Ademais, forma parte do Reino Unido, polo que a cultura e a historia 
británica están presentes en toda a cidade. A maiores podemos engadir que 
a finais de outubro celébrase en Derry o festival de HALLOWEEN máis 
grande do mundo.
Derry é unha urbe chea de vida con todas as comodidades dunha gran 
cidade e de noite transfórmase nunha cidade chea de vida.
 

Vivir en Irlanda
Irlanda lémbrache á cor verde, á súa extensa cultura 
musical ou á súa tradición literaria. Pero, sobre todo, 
sabes que Irlanda destaca polo carácter hospitalario 
e afable dos seus habitantes.

En Irlanda sempre atoparás algunha persoa que che 
axude a encontrar un enderezo se o precisas. 
Ademais sempre cun sorriso ou esmerándose en 
comunicarse aínda que non teñas un bo nivel de 
inglés.
O parecido entre as nosas culturas fai ademais que 
o destino sexa de rápida e fácil adaptación.
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