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Cuestións sobre o servizo de xuventude
- En que lugares se realizan as actividades e servizos 

máis importantes para a xente nova?

- Onde están centralizados os servizos da Concellaría de 
Xuventude de Vigo?

- Explica tres maneiras de contactar coa Oficina do 
Servizo de Xuventude.

- Podes contactar coa oficina da Xuventude polas 
tardes?

- Se quixeras obter máis información desde casa sobre 
temas de xuventude en Vigo que farías?
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Cuestións sobre o programa súbete ao Castro

- Que días da semana rematan máis tarde as actividades 
de “súbete ao Castro”?

- Que tipo de actividades, en xeral, se poden realizar?

- Pódese levar o portátil persoal? Por que?

- Nomea algunha actividade tecnolóxica que podes facer 
neste espazo xuvenil.

- Que tipo de información podes obter nos servizos de 
“súbete ao Castro”?
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Cuestións da Casa da Xuventude

-  Abre toda a semana a Casa da Xuventude?.

- Cal é a dirección da Casa da Xuventude?.

- Di dúas características do edificio da Casa da 
Xuventude.

- Como podes consultar ou preguntar dúbidas 
sobre os servizos da Casa da Xuventude?.

- Cantas liñas de autobuses pasan pola Casa da 
Xuventude
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Liñas C5A e C5B de autobús (Vitrasa)
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Chegar á casa da Xuventude
- Xoán vive na Travesía de Vigo e quere chegar a 

Casa da Xuventude. Que liña de Vitrasa debe 
coller das anteriores e por cantas rúas pasará 
durante o traxecto?

- Maruxa botou a tarde na biblioteca da Casa da 
Xuventude. Ela vive nunha casa do camiño do 
Caramuxo. Que liña de autobús deberá coller e  
cantas rúas terá que percorrer para regresar a 
casa.
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Cuestións sobre o carné xove
- Marcos sacou o carné xove o 12 marzo de 2010. Cando debe 

renovalo?

- A María díxolle un amigo que non pode solicitar o carné xove ata que 
cumpra 12 anos. Ten razón o seu amigo?

- Que debes facer para solicitar o carné xove euro < 30?

- Nomea alomenos tres ámbitos ou servizos nos que poderás ter acceso 
privilexiado con este carné. 

- A posesión do carné xove permite descontos e vantaxes nalgúns 
establecementos e entidades colaboradoras de:

• De Galicia soamente
• De toda España
• De 40 países europeos asociados a este carné
• Dos tres anteriores                                                                  

            

A comprensión da información do Concello. CEP Dr. Fleming



A comprensión da información do Concello. CEP Dr. Fleming



Formular queixas e suxestións

- Cales son as dúas formas de presentar unha queixa ou suxestión 
na administración do Concello de Vigo?

- Isabel quere facer unha suxestión ao Concello sobre o programa 
Súbete ao Castro pero ela, agora, atópase fóra da cidade. Cal é 
a mellor forma de facela?.

- Como lle explicarías a un amigo ou amiga que utilidade teñen os 
formularios de queixas e suxestións?.

-  Explica coas túas palabras a diferencia entre presentar unha 
queixa e facer unha suxestión.

- Adrián tivo un problema nunha oficina do Concello e quería 
formular unha queixa. El está na cidade pero non pode ir 
persoalmente e non ten conexión a internet. Como podería 
facela?
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Cuestións sobre o aviso de tráfico
- Que departamento do Concello publica este tipo de  avisos?.

- De que tratan estes avisos?.

- Cales son as rúas afectadas?.

- Que día comeza o peche de tráfico?.
 
- Cal das rúas pecha por causa das obras de reparación do asfaltado?.

- Unha das rúas estará máis tempo pechada polas obras. Di o nome e de cantos días se 
trata.

- Que treito estará cortado na rúa Cataluña?.

Das seguintes afirmacións cales son verdadeiras:

a.-  A mesma empresa encargarase do traballo nas dúas rúas.

b.- O luns 14 de marzo xa se poderá circular polo treito cortado na rúa Tomás Alonso.

c.- As autoridades de tráfico non consideran necesaria a colaboración cidadá.boración cidadá.
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