
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.

ProgramagaLEUroPaTUrÍN

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 aos aloxamentos.

Aloxamento en apartamentos.

Xestión de prácticas non remuneradas en empresas.

Apoio de titores/as en Turín.

Teléfono de contacto as 24 horas do día.

A capital de Piamonte preséntase como unha cidade de enorme atractivo, onde pasaron emperadores, naceron reinos e na 
que o poder deixou pegadas indelebles.

         Turín - Italia

Durante a túa estancia 
No teu tempo libre poderás aproveitar para 
coñecer outras cidades de Italia:
Milán: mundialmente coñecida como a capital da 
moda. Esa cidade ten gran cantidade de sitios 
turísticos por ver e coñecer. A unha hora de 
distancia en tren.
Xénova: a capital de Liguria desprégase en 
forma de anfiteatro pola ladeira das verdes 
montañas e é unha cidade de acusados 
contrastes a unha hora e media de distancia en 
tren.
Boloña: capital da Emilia Romaña. Esta cidade 
universitaria medieval é encantadora, histórica e 
entretida para explorar. Poderás chegar nunhas 
dúas horas en tren.

¿Qué ten Turín?
É un importante centro cultural e de negocios, ten unha poboación de 
arredor de 2.200.000 habitantes.É a terceira cidade máis rica de toda Italia e 
un dos motores económicos do país.

O que máis impresiona de Turín a primeira vista é a orde do seu panorama 
urbano circundado por impoñentes cimas alpinas. Turín preséntase coma 
unha cidade de enorme atractivo, actualmente capital do cine e do automóbil.
Presenta rincons inigualables entre as calles do centro e as largas 

avenidas cos seus soportais, atopando un equilibrio entre a 

ostentación do barroco piamontés e a urbanística racional romana.

Milán

Vivir en Italia
Localizada na Europa mediterránea, é un dos países 
europeos de maior importancia turística tanto pola 
súa gran cantidade de historia como pola súa 
peculiar tradición e gastronomía. Italia converteuse 
nun centro de interese económico, social e político 
coas súas cidades cosmopolitas e cheas de arte e 
historia.
En canto ao idioma, entender e facerse entender en 
italiano é bastante intuitivo, ten unha estrutura moi 
similar ao español, o que fai que en pouco tempo un/
unha se poida desenvolver con naturalidade no 
contorno.
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