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1. Introdución 
 
 

Co presente traballo preténdense avaliar as Políticas Activas de Emprego no ámbito do 
Pacto Territorial de Emprego Barbanza-Noia durante o período 2000-2008, aínda que nalgún caso 
esta marxe temporal do estudo verase afectada pola dispoñibilidade de información, ampliando ou 
reducindo a franxa establecida. Na medida en que sexa posible achegaranse datos correspondentes 
ao último ano. 
 
 Como primeiro paso para a realización do mesmo recadáronse os datos previamente 
analizados no estudo “Análise Inicial da Situación” e no “Mapa de Recursos” da zona, elaborados 
polo equipo técnico da UPD, para logo analizar aqueles procedentes das conversas informais 
mantidas con informantes clave. 
 
 Como referentes legais das competencias en materia de emprego na nosa Comunidade 
Autónoma destacamos: 
 
- O Real Decreto 1375/1997, de 29 de agosto, polo que se establece o traspaso á Comunidade 
Autónoma de Galicia da xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego (INEM) no ámbito 
do traballo, o emprego e a formación. 
 
- O Decreto 289/1997, de 9 de outubro, polo que se asumen as funcións e servizos transferidos en 
materia de traballo, emprego e formación. 
 
- O Decreto 83/2009, de 21 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica dos departamentos 
da Xunta de Galicia, entre os que estaría a Consellería de Traballo e Benestar. A esta corresponde, 
de acordo co recollido no Estatuto de Autonomía de Galicia e na Constitución Española, o 
exercicio das competencias e funcións en materia de políticas activas de emprego, tales como 
formación ocupacional e intermediación no mercado de traballo, colocación e orientación laboral. 
 
 As Políticas Activas de Emprego son todas aquelas medidas dirixidas ao fomento do 
emprego, entre as que poderiamos sinalar: accións dirixidas á mellora da formación e colocación, 
como a oferta de formación ocupacional e a orientación e intermediación laboral, e accións 
dirixidas á promoción do emprego. Neste ámbito englobaríanse aquelas destinadas ao fomento da 
contratación por conta allea e da estabilidade laboral, medidas de apoio ao emprendemento, o 
autoemprego e a economía social, programas de integración laboral das persoas con discapacidade, 
programas integrais de emprego, programas de cooperación e programas mixtos de formación-
emprego (escolas obradoiro, obradoiros de emprego e casas de oficios). 
 
 Así, pois, ao longo das seguintes páxinas farase un percorrido polos distintos servizos 
relacionados co tema e coas políticas activas de emprego que se desenvolveron na zona nos 
últimos anos. 
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2. Oficinas de Emprego 
 
A asunción das competencias en materia de traballo, emprego e formación pola Xunta de 

Galicia sinaladas anteriormente trae consigo o establecemento do Servizo Público de Emprego de 
Galicia (SPEG), que conta cunha serie de oficinas de emprego distribuídas por todo o territorio 
galego para levar a cabo as tarefas de intermediación e orientación laboral, así como a xestión das 
prestacións por desemprego. 

 
As oficinas de emprego distribúense a través de unidades territoriais do SPE denominadas 

“áreas funcionais” que conteñen como cabeceira ás oficinas de emprego radicadas en cada unha 
delas, estrutura que permite adecuar as políticas activas de emprego ás necesidades da zona. 
 

Na Comunidade Autónoma de Galicia cóntase na actualidade (ano 2010) cun total de 52 
oficinas de emprego, das que 14 están situadas na provincia de A Coruña e 1 delas na zona do 
Pacto.  

 
Este está integrado por dúas comarcas, estando a oficina situada nun concello da comarca 

do Barbanza e contando cunha delegación da mesma en Noia.  
 
A continuación preséntase a distribución de oficinas no Pacto, na provincia e no total da 

Comunidade Autónoma: 
 

 

ÁREA OFICINAS (2010) 
PPR 

(Decembro2009) 

52 oficinas 222.839 
Galicia 

Media oficina 4.285 

14 oficinas 89..594 
Provincia 

Media oficina 6.400 

1 oficina e 1 
delegación 

7.962 
Pacto 1 

Media oficina 3.981 

Barbanza 1 oficina 5.803 

Noia2 1 delegación 2.159 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Instituto 
Galego das Cualificacións e da Consellería de Traballo e 

Benestar. 

 
 

Se poñemos en relación o número de oficinas coa poboación parada rexistrada (PPR) e 
contabilizamos a delegación de Noia como oficina, vemos como a media do Pacto está por debaixo 
das medias de Galicia e da provincia. Con todo, hai que destacar que esta delegación leva en 
funcionamento dende o 2008, pero non contempla todos os servizos dunha oficina de emprego, 
polo cal, si se considerase só a oficina, os datos situarían  a media de persoal a atender no Pacto 
moi por riba de Galicia e a Coruña (7.962 persoas fronte ás 6.400 da provincia e ás 4.285 de 
Galicia). De todos os xeitos, tamén se debería ter en conta o número de persoas que traballan en 
cada oficina para chegar a unhas conclusións máis obxectivas. 

                                                 
1 Non se tivo en conta a PPR do concello de Outes (515 persoas a 2009) que, pese a pertencer ao 
ámbito territorial do Pacto, ten asociada a Oficina de Emprego de Santiago Norte. 
2 Tampouco neste caso se tivo en conta a PPR de Outes: 515 persoas a decembro de 2009. 
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Tendo en conta a PPR por comarcas pódese apreciar que Barbanza concentra case o 73% 
da poboación parada do Pacto no ano 2009, cuestión asociada á situación da oficina de emprego 
nesta comarca que conta con máis antigüidade e un cadro de persoal máis amplo que a delegación. 

 
Hai que sinalar unha cuestión cando menos curiosa; o feito de que as persoas residentes en 

Outes teñan como referente a oficina de emprego de Santiago Norte, e non a delegación da 
Oficina de emprego de Boiro en Noia, que está moito máis próxima xeograficamente. 

 
 

Problemáticas das Oficinas de Emprego. 
 

 En primeiro lugar cabe comentar a localización da oficina de emprego e a súa delegación; 
aínda que o establecemento dunha delegación en Noia podería supor unha mellora no acceso aos 
servizos para a poboación e unha distribución da carga de traballo, na realidade o funcionamento da 
mesma como delegación implica que non dispoñen de todos os servizos. A xestión de prestacións 
non é unha das competencias da delegación, polo cal a poboación da zona debe desprazarse 
igualmente á oficina de Boiro para a realización destes trámites. 
 
 Outra cuestión a salientar está relacionada coa asignación da poboación de Outes á oficina 
de emprego de Santiago Norte, feito que supón unha incongruencia coa distribución comarcal. Así  
pois, aínda que o concello de Outes pertence a Noia (unha das dúas comarcas que conforman o 
Pacto), a súa poboación ten adxudicada a oficina de Santiago, mentres o resto dos concellos que 
xunto con el forman a comarca de Noia, teñen asignada a de Boiro, moito máis próxima. Neste 
sentido, consideramos que sería conveniente que se procedese a unha reordenación territorial 
para que Outes puidese entrar dentro da demarcación da oficina de Boiro, o que, por proximidade, 
e dada a súa pertenza á comarca de Noia  sería máis axeitado e coherente. 
 

Respecto ao funcionamento da oficina de emprego hai que subliñar as seguintes cuestións: 
Apréciase unha necesidade de maior coordinación entre oficinas, así como dun protocolo común 
de  actuación. 
  
 Do mesmo xeito, sería preciso realizar melloras na aplicación informática utilizada (SICAS), 
posto que presenta distintas problemáticas, como lentitude, ineficacia e distintos erros que non 
mostraba o anterior programa, máis adecuado para a prestación dos servizos. Igualmente, evidencia 
distintas problemáticas na renovación da plataforma informática. 
 
 Por outra parte, considérase necesaria unha maior implicación das persoas demandantes 
de emprego na actualización do curriculum, para poder realizar unha intermediación máis efectiva.  
En relación ao sistema de intermediación, cabe sinalar que as empresas da zona non utilizan o 
servizo na medida en que sería desexable, quizais porque non teñen a suficiente confianza no 
mesmo e, no caso das grandes empresas, por contar cun sistema propio. 
 

 

Conclusións 
 

Á vista da información analizada consideramos que sería necesario incidir nos seguintes 
aspectos: 

 
� Reordenación territorial que inclúa ao concello de Outes dentro da área de actuación da 

Oficina de Emprego de Boiro. 
� Maior coordinación no funcionamento das Oficinas de Emprego. 
� Mellora da aplicación informática utilizada nas Oficinas de Emprego (SICAS) 
� Incremento da confianza do sector empresarial no sistema de intermediación das Oficinas 

do Servizo Público de Emprego. 
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3. Puntos de Información e Portal do 
Emprego 

 
Ademais da Oficina do Servizo Público de Emprego e a súa delegación, cóntase ademais 

cunha serie de Puntos de Información Multimedia (PI ou PIM) cos que se pretende achegar os 
servizos á poboación, xa que facilitan a realización de certas xestións sen ter que acudir á oficina de 
emprego. 

 
Os Puntos de Información Multimedia son terminais informáticos (semellantes aos 

caixeiros automáticos), a través dos cales se poden realizar operacións tales como: a renovación da 
demanda de emprego (mediante pegada dixital, para o cal é preciso darse de alta previamente na 
oficina de emprego), a solicitude de cita coa persoa titora do/a demandante de emprego (técnico/a 
de orientación do servizo de orientación), o acceso ás ofertas de emprego en difusión, á consulta 
dos cursos de formación ocupacional dispoñibles ou ás páxinas web dos diferentes Servizos 
Públicos de Emprego autonómicos e estatal, así como a posibilidade de navegar polo Portal de 
Emprego da Xunta de Galicia. 

 
O plan de instalación de PI está enmarcado dentro do proceso de modernización do SPE 

de Galicia, co fin de achegar o máximo posible as institucións ao demandante, proceso que xira ao 
redor de tres eixos principais:  

 
- A redistribución xeográfica das oficinas. 
- A maior presenza das novas tecnoloxías no seu funcionamento. 
- O incremento da implicación dos técnicos de emprego no eido local. 
 

No territorio do Pacto hai un total de 8 Puntos de Información: 6 situados nos concellos 
de A Pobra do Caramiñal, Noia, Outes, Porto do Son, Rianxo e Riveira, e, os dous restantes, na 
Oficina de Emprego de Boiro e na súa Delegación en Noia. 

 
 

ÁREA 
PUNTOS DE INFORMACIÓN 

(2010) 
Nº PI  

PPR 
(Decembro 

2009) 

Boiro PI da Oficina de Emprego 1 1.839 

Lousame ---------Non ten-------- 0 262 

PI da Oficina de Emprego (Delegación) 
Noia 

PI do Concello 
2 1.188 

Outes PI do Concello 1 515 

Pobra PI do Concello 1 768 

Porto do Son PI do Concello 1 709 

Rianxo PI do Concello 1 1.137 

Riveira PI do Concello 1 2.059 

Total Barbanza 4 5.803 

Total Noia 4 2.674 

TOTAL PACTO 8 8.477 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego das 
Cualificacións e da Consellería de Traballo e Benestar, actualizada con datos da 

Oficina de Emprego. 
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Todos os concellos do Pacto, agás Lousame, contan con PI, aínda que hai que ter en conta 
que a PPR deste concello é a máis baixa do Pacto e hai concellos próximos nos que si existe PIM. 

 
Coa mesma finalidade de facilitar o acceso da poboación aos servizos púxose en 

funcionamento a Oficina Virtual do Portal do Emprego:  
 

A través dela pódense realizar os seguintes trámites: demanda de servizos (solicitude de 
posto de traballo, solicitude de formación, solicitude de cita para orientación), renovación e 
reactivación da demanda de emprego, consulta da listaxe de ofertas de emprego e adscrición ás 
mesmas, consulta da listaxe de cursos de formación e adscrición aos mesmos, así como a 
modificación do curriculo vitae. 
 

Con todo, para acceder a este servizo é necesario: dispoñer dunha conta de correo 
electrónico; ser demandante activo/a de emprego e darse de alta previamente na Oficina de 
Emprego (presentando un documento identificativo: DNI,NIE…), para poder ter o nome de 
usuario e clave de acceso que permite o uso da ferramenta. 

 
 
 

Problemáticas dos Puntos de Información e do Portal do 
Emprego: 

 
En xeral, considérase que a súa posta en marcha ten boa acollida pola poboación e facilita 

diversos trámites, aínda que tamén existen dificultades como a lentitude do servizo e, nalgúns 
casos, erros no recoñecemento da pegada dixital.  

 
 Igualmente, o Portal do Emprego presta variados servizos de interese para o usuario, aínda 
que nalgúns casos, sería necesaria unha maior difusión, así como asesoramento no uso do mesmo.   
 
 
 

Conclusións: 
 

� As dúas comarcas que conforman o Pacto contan cun número suficiente de Puntos de 
Información, feito que complementa a distribución equitativa da Oficina de Emprego e a 
súa Delegación entre comarcas. De todos os xeitos, este servizo podería estenderse a 
todos os concellos, xa que só un deles non conta con PIM. 

� O acceso aos PIM e ao Portal do Emprego contribúen a mellorar o servizo prestado á 
poboación e contan cunha boa aceptación, aínda que presentan algún inconveniente como 
a lentitude, os erros no recoñecemento da pegada ou a necesidade de orientación para o 
uso dalgúns servizos do Portal do Emprego. 

� Para mellorar estas prestacións poderían levarse a cabo actividades de difusión destes 
servizos entre a poboación. 
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4. Entidades colaboradoras do SPEG 
 

Logo da transferencia de competencias á nosa Comunidade Autónoma en materia de 
traballo, emprego e formación e para dar unha mellor resposta ás necesidades do territorio, o 
Servizo Público de Emprego de Galicia apóiase nunha serie de entidades colaboradoras en materia 
de captación de ofertas de emprego, orientación laboral e formación. 

 

4.1 Entidades colaboradoras en captación de 
ofertas:  

Segundo o Decreto 251/2007, do 13 de decembro, polo que se regula o recoñecemento 
da condición de entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia en captación de 
ofertas e creación do rexistro administrativo, teñen a condición de entidades colaboradoras en 
captación de ofertas de traballo aquelas entidades que realicen, entre outras, as seguintes funcións: 

� Posta en contacto co empregador.  

� Cumprimento do impreso de captación de oferta asinado polo empregador e remisión á 
oficina de emprego correspondente para a súa tramitación.                                                         

Deste xeito, poderá ser recoñecida como entidade colaboradora do SPEG en captación de 
ofertas calquera entidade con ou sen ánimo de lucro, cun ámbito de actuación relacionado coa 
intermediación laboral, entendendo por tal o conxunto de accións que teñen por obxecto pór en 
contacto as ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego para a súa colocación. 

No conxunto de Galicia hai un total de 19 entidades colaboradoras deste tipo, das que 8 se 
atopan na provincia de A Coruña e unha delas pertence ao territorio do Pacto Territorial de 
Emprego Barbanza-Noia, estando situada máis concretamente no concello de Riveira. 

 

Conclusións: 
 

� En todo o Pacto só hai unha entidade colaboradora en captación de ofertas. 
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4.2 Entidades colaboradoras en materia de 
orientación laboral: 

A Orientación Laboral está organizada entre as oficinas de emprego e os centros 
colaboradores, tanto pertencentes a entidades públicas como privadas. Estes últimos funcionan por 
medio de subvencións convocadas anualmente, o que implica períodos descontinuos na prestación 
do servizo. 

Na actualidade está en vigor a Orde do 31 de decembro de 2009 pola que se establecen as 
bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de 
actividades de información, orientación e busca de emprego. Na citada Orde recóllese que poderán 
ser beneficiarias as entidades con personalidade xurídica propia e que carezan de fins lucrativos; en 
concreto, Universidades públicas, corporacións locais , confederacións e asociacións empresariais e 
sindicais de Galicia e entidades especializadas na atención a determinados colectivos, 
preferentemente con diminucións físicas, psíquicas ou sensoriais, que realicen accións de 
información e orientación profesional. No caso de asociacións empresariais e sindicais de carácter 
sectorial e das confederacións, só se considerarán as solicitudes de maior ámbito territorial. Tamén 
poderán ser beneficiarias as fundacións dependentes das organizacións empresariais e sindicais de 
Galicia especializadas na realización de accións de información e orientación laboral. 

Estas entidades realizarán accións de información, orientación e busca de emprego 
articuladas en itinerarios personalizados de inserción profesional e dirixidas a mellorar as 
posibilidades de ocupación das persoas demandantes de emprego inscritas no SPEG. 

Na zona do Pacto hai 4 entidades colaboradoras en orientación laboral, distribuídas entre 
os concellos de Boiro, Noia Outes e Riveira, o que supón a metade do persoal orientador da zona. 
(Datos a novembro de 2010) 

 

Nº ORIENTADORES/AS LABORAIS 
PACTO 

CONCELLO ENTIDADE Nº 

Oficina de Emprego 3 
BOIRO 

Concello de Boiro 1 

Delegación OE 1 
NOIA 

Concello de Noia 1 

OUTES Concello de Outes 1 

RIVEIRA 
Centro Empresarial da 

Construción do Barbanza 
1 

Total Barbanza 6 

Total Noia 2 

TOTAL PACTO 8 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da 
Oficina de Emprego e das entidades 

colaboradoras (2010) 

 
            Así pois, o Pacto concentra un total de 8 orientadores/as laborais, dos cales a metade 
desempeñan o seu labor na Oficina e Delegación do SPEG (3 na oficina e 1 na delegación) e a outra 
metade en entidades colaboradoras en materia de orientación laboral (3 en concellos e 1 noutra 

ENTIDADES COLABORADORAS EN 
MATERIA DE ORIENTACIÓN 

LABORAL 

CONCELLO ENTIDADE Nº 

BOIRO Concello de Boiro 1 

NOIA Concello de Noia 1 

OUTES Concello de Outes 1 

RIVEIRA 
Centro Empresarial da 

Construción do Barbanza 
1 

Total Barbanza 3 

Total Noia 1 

TOTAL PACTO 4 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da 
Oficina de Emprego e das entidades 

colaboradoras (2010) 
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entidade). De todos os xeitos a prestación do servizo por parte das entidades colaboradoras non é 
continuado, existindo períodos baleiros, ao depender a contratación do persoal destas entidades 
de subvencións de convocatoria anual. 

Entre os obxectivos da orientación profesional están: 

� Orientar e informar a demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional. 

� Actualizar e activar o curriculum vitae de cada demandante. 

� Optimizar a oferta formativa existente. 

� Compatibilizar a demanda da persoa coa oferta existente. 

� Ofrecer un sistema áxil de información que permita coñecer ás persoas usuarias o seu nivel de  

cualificación e o seu potencial laboral. 

A continuación amósase a relación entre a poboación parada rexistrada a decembro de 
2009 e o número de orientadores/as laborais presentes na zona a novembro de 2010. De todos os 
xeitos, o importante é vincular os datos totais, xa que a distribución das persoas que van recibir 
orientación depende da zona, non do concello non que está situado o servizo orientador: así pois, 
habería un total de 8 orientadores/as no Pacto para atender a un total de 8.477 persoas, o que 
indica unha media de 1.060 persoas por orientador/a. 

 

ORIENTADORES/AS LABORAIS NO PACTO 

CONCELLO 
Nº 

Orientadores/as 
laborais (2010) 

PPR Decembro 
2009 

Boiro 4 1.839 

Lousame 0 262 

Noia 2 1.188 

Outes 1 515 

Pobra 0 768 

Porto do Son 0 709 

Rianxo 0 1.137 

Riveira 1 2.059 

Barbanza 5 5.803 

Noia 3 2.674 

Total Pacto 8 8.477 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Instituto 
Galego das Cualificacións e da Oficina do SPE de Boiro. 

 
 
A esta oferta xeral integrada polo persoal do servizo de orientación do SPE e as entidades 

colaboradoras na materia, deben sumarse tamén outros servizos que prestan orientación, 
como: 

 
- A Oficina de Igualdade e Benestar, creada a comezos do 2009 en Noia dentro do II Plan 

Galego de Inclusión Social (2007/2013) e da que forma parte o “Equipo de Inclusión 
Sociolaboral” correspondente. 

 



 
 

 - 12 - 

Estes equipos están enfocados fundamentalmente á atención aos colectivos en situación ou 
risco de exclusión social coa finalidade de facilitar a súa inserción sociolaboral. Concretamente, 
o Equipo de Noia está integrado na actualidade por 2 Técnicas de Inserción Sociolaboral 
(4 no momento da súa creación) que abranguen no seu ámbito de actuación todo o Pacto e os 
concellos de Carnota, Mazaricos e Muros. Ofrecen servizos de atención individualizada e 
personalizada, proporcionando información sobre ofertas de emprego, servizos e recursos 
comunitarios, …, así como asesoramento na busca de emprego. Cabe destacar que dende o 
seu funcionamento o equipo técnico reduciuse á metade, feito que dificulta o labor da oficina. 

 
- Hai que citar tamén como recurso, dentro das accións formativas promovidas pola Deputación 

de A Coruña, o Servizo de Acompañamento Sociolaboral para as persoas participantes 
nos cursos da Rede Xiana (Dentro da programación do 2010 a poboación do Pacto pode 
acceder no a 2 cursos ou 1, dependendo do concello de residencia).  

 
- Ademais, tamén existen determinadas asociacións que ofrecen esta prestación, como é o caso 

do Servizo de Intermediación Laboral (S.I.L.) de COGAMI, con sede en Santiago, que 
atende ao colectivo de persoas con discapacidade do Pacto (desprázase á zona 1 día por 
semana), o Servizo de Colocación de FEAFES, para o colectivo de persoas con 
enfermidade mental e o de FADEMGA- FEAPS Galicia.  

 
- Xunto cos sinalados e dentro da Rede Galega de Atención ao Inmigrante, existe no 

concello de Riveira un servizo dende o cal se ofrece información, orientación e asesoramento 
xurídico e sociolaboral, entre outras prestacións. De recente creación é a ONGD Contacto, 
con sede en Boiro e Noia, que tamén está dirixida a prestar apoio e asesoramento á poboación 
inmigrante. 

 
- Finalmente, e pese a non contar con persoal orientador, hai que comentar a existencia do 

Espazo de Busca Activa de Emprego en Noia (dependente da Cruz Vermella), xa que é 
un recurso importante para as persoas que queren buscar traballo ao contar cun espazo con 
ordenadores e conexión a Internet dende o que consultar as distintas ofertas, elaborar e 
imprimir o curriculum… 

 
 
Respecto da análise do número de orientacións laborais e itinerarios persoais de inserción3 

os datos dispoñibles proporcionados polo SPE (oficina de Boiro) referentes ao período xaneiro–
xuño de 2009 evidencian a enorme diferenza entre o número de Itinerarios Persoais de Inserción e 
Orientacións Laborais realizadas, sendo moi superior o número destas últimas. 
 

ORIENTACIÓNS LABORAIS E ITINERARIOS PERSOAIS DE INSERCIÓN 

SEXO Nº DE ORIENTACIÓNS  
LABORAIS 

Nº DE ITINERARIOS   
PERSOAIS DE INSERCIÓN 

HOMES 285 16 

MULLERES 313 12 

TOTAL 598 28 

Fonte:  Elaboración propia a partir dos datos obtidos na Oficina do SPE de Boiro  
(Consulta do 02/01/2009 ao 25/06/2009). 

 
 Con todo, en xeral, non se considera que sexa preciso incrementar o número de IPIs, aínda 
que si, nalgúns casos, a calidade dos mesmos. 
 

                                                 
3 Só se dispón dos datos sinalados, ao ser moi dificultoso para o persoal orientador facilitar dita 
información e non contar tampouco con datos da Consellería de Traballo e Benestar. 
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Na distribución por sexo apréciase que un 52 % das persoas que reciben orientación 
laboral son mulleres, mentres que no caso das IPIs, a porcentaxe de homes é superior. En ambos 
os dous casos as cifras están moi próximas. 

 
 

 
 
 
Os datos son relativos ao 2009, non sendo posible a comparación con anos anteriores, 

debido ao incremento do persoal orientador e ao novo funcionamento do servizo (ata o 2008 só 
atendían a xente que solicitaba a cita na oficina, pero non tiñan a actual axenda). 

 
O funcionamento dos centros colaboradores é diferente dos do SPE,  xa que, aínda que en 

ambos os dous casos funcionan a través dunha axenda de citas cargadas dende servizos centrais, 
atendendo ademais á xente que o solicita directamente, os centros colaboradores teñen as 
competencias máis limitadas. 

 
O 66% do persoal enquisado considera adecuada a carga de axendas, pero, con todo, 

nalgún caso, faise referencia á dificultade de compatibilizala co desenvolvemento de IPIs, ao requirir 
estes dunha maior dedicación. 

 
Unha das problemáticas atopadas, que se comentará máis adiante, é a falta de coordinación 

entre os servizos, atopándose o persoal técnico da Oficina de Emprego con situacións como o 
descoñecemento do momento en que os centros colaboradores empezan ou deixan de funcionar. 
Ademais, esta coordinación debería implicar a existencia de xuntanzas nas que o persoal destas 
entidades puidera concretar accións compartidas, resolver dúbidas, compartir información, … 

 
Respecto aos centros colaboradores, o sistema de contratación do persoal, dependente de 

ordes de convocatoria anual de subvencións, resta calidade ao servizo, debido á temporalidade dos 
profesionais, que dificulta a súa implicación, o aproveitamento da súa experiencia, a realización de 
actividades de formación e actualización profesional, …, así como a atención aos usuarios, que 
poden verse afectados polo cambio de persoal ou a suspensión do servizo. 
 

 
 
Na zona do Pacto existe un importante colectivo de persoas con algún tipo de 

discapacidade ou diversidade funcional, polo cal é preciso considerar o número de usuarios 
deste servizo de orientación (persoas que poderían desempeñar un emprego) pertencentes aos 
distintos concellos da zona, pola importancia que acadan como colectivo prioritario nas medidas de 
fomento do emprego.  

 
A data de 2009, na base de datos do S.I.L. de COGAMI, atopamos a seguinte distribución 

por concellos, sexo e idade: 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DAS PERSOAS QUE 
RECIBEN ORIENTACIÓN LABORAL (Por 

sexo)

48%

52%

HOMES MULLERES

DISTRIBUCIÓN DAS PERSOAS QUE 
SEGUEN UN ITINERARIO PERSOAL DE 

INSERCIÓN (Por sexo)

43%

57%

HOMES MULLERES
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PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO 

RANGO DE IDADE E SEXO 

16-30 ANOS 31-45 ANOS 46-65 ANOS 16-65 ANOS CONCELLO 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Total homes Total mulleres 

TOTAL 

BOIRO 14 8 20 11 16 5 50 24 74 

LOUSAME 4 x x x 7 x 13 x x 

NOIA 12 5 22 6 10 8 44 19 63 

OUTES 8 4 13 13 18 10 39 27 66 

POBRA 9 5 20 8 11 7 40 20 60 

PORTO DO SON x 6 7 4 6 9 16 19 35 

RIANXO x 5 14 6 16 7 32 18 50 

RIVEIRA 13 7 29 23 14 11 56 41 97 

BARBANZA 38 25 83 48 57 30 178 103 281 

NOIA 27 15 44 24 41 27 112 66 178 

PACTO 65 40 127 72 98 57 290 169 459 

Fonte: Elaboración propia con datos proporcionados polo Servizo de Intermediación Laboral de COGAMI (Xuño 2009) 

 
Neste caso, dos demandantes inscritos no servizo, na distribución por sexos atópase unha 

lixeira prevalencia do sexo masculino, cun 63,18% do total. 
 
Respecto ao rango de idade, a maioría das persoas usuarias atópase entre os 31 e 45 anos 

(43,36%), seguido polos maiores de 45 (33,77%). Os menores de 31 representan o 22,88% do total 
de persoas. 

 
 
 
Situación e problemáticas dos servizos de orientación laboral: 
 
 

Para chegar a ter unha visión máis completa e realista das fortalezas, necesidades e 
aspectos a mellorar dentro do sistema de orientación profesional do Pacto decidiuse recoller 
mediante unha enquisa a opinión das orientadoras e orientadores da zona sobre este tema. (Fonte: 
Estudo Inicial da Situación, elaborado pola UPD Barbanza-Noia). 

 
Trala análise dos datos proporcionados por máis da metade do persoal que traballa neste 

eido, chegamos ás seguintes conclusións: 
 
En canto á formación inicial e continua para o desempeño do labor orientador, todos 

coinciden na importancia da mesma. De todos os xeitos, só dúas das seis persoas enquisadas 
afirman ter recibido formación inicial específica; no caso da formación continua existen diferenzas 
entre o persoal do Servizo Público de Emprego e entre este e o dos centros colaboradores, xa que 
só no primeiro caso reciben este tipo de formación e nin sequera abrangue a todo o persoal 
orientador do SPE. 

 
Ao igual que no tema formativo, tamén se considera conveniente ou necesario contar con 

asesoramento técnico ou documental e con fontes de información actualizadas que faciliten o 
desempeño do traballo, pero só no 50% dos casos confirman que sexa así. O mesmo sucede coa 
información actualizada e directa sobre ordes e axudas de interese para a orientación e cos 
protocolos estandarizados( só no 33% dos casos) que puidesen axudar a unificar ou guiar nalgúns 
casos as actuacións, pese a ser un aspecto considerado conveniente ou necesario. Parte do persoal 
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do SPE si conta con este último recurso, pero non o dos centros colaboradores. (Por exemplo, no 
caso dos IPIs non todos os sitios contan con protocolos de valoración para a incorporación dos 
demandantes aos mesmos, diferenza que volve a remarcar a falta dunha estratexia común e de 
coordinación entre os servizos). 

 
Outro tema importante é o da coordinación entre a rede de orientadores do Pacto, 

aspecto considerado bastante ou moi necesario por todos os enquisados. Pese á importancia da 
mesma constátase a falta de coordinación (o 83% afirma que non existe). 

 
Así mesmo, a falta de estabilidade no posto de traballo é outro dos aspectos a destacar; o 

persoal sinala que a estabilidade é moi baixa ou baixa, o cal dificulta moito tanto o 
desenvolvemento profesional como o labor de seguimento das persoas orientadas, sobre todo no 
caso dos IPIs. 

 
No relativo á cantidade de persoal orientador, que se incrementou de modo xeral, nalgún 

caso considérase suficiente, mentres na maioría estímase necesario aumentar o seu número en 
concellos próximos. 

 
No tocante ao coñecemento do servizo por parte da poboación desempregada, elemento 

de gran importancia, existen diferenzas: no caso dos centros colaboradores confírmase o pouco 
coñecemento que teñen as persoas desempregadas do servizo prestado polos mesmos, mentres no 
caso do SPE hai quen considera que o coñecemento do servizo está moi estendido entre a 
poboación e quen coincide coa opinión dos centros colaboradores. De todos os xeitos, só nun 
caso se realizan avaliacións sobre o grao de satisfacción dos usuarios co servizo. 

 
Finalmente, todo o persoal coincide en varios aspectos clave que poderían contribuír á 

mellora do servizo de orientación: formación, coordinación e estabilidade profesional. 
 
En primeiro lugar e de forma unánime alúdese á formación inicial e continua como un 

instrumento para a mellora do servizo; unha formación específica e adecuada ao posto de traballo.  
 
Outro dos aspectos a salientar é a falta de coordinación entre os orientadores/ as da zona, 

para o cal sería de interese a creación dunha rede comarcal que fixese real e efectiva  esa 
coordinación que se considera tan necesaria. 

 
Coméntase tamén a necesidade dunha maior estabilidade no posto de traballo, para así 

poder ofrecer un servizo de maior calidade que posibilite un mellor seguimento, sobre todo no 
caso dos IPIs. 

 
Xunto con estes elementos centrais tamén se valoraría o feito de contar con apoio 

técnico, asesoramento específico e información actualizada sobre distintos temas (ordes, axudas, 
información sobre emprego e recursos da zona…) que puidesen ser de interese para o desempeño 
do seu traballo. 

 
 

Conclusións 
 

� En total hai 8 orientadores/as laborais no Pacto entre o persoal do SPE e dos centros 
colaboradores. 

 
� Ao longo do período estudado algunhas das entidades colaboradoras permaneceron estables, 

aínda suxeitas ás subvencións para a contratación do persoal, mentres que outras 
desapareceron. A nivel xeral apréciase un incremento dos servizos comarcais de orientación 
no Pacto: delegación da Oficina de Emprego en Noia ou Oficina de I+B, dirixida a colectivos 
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con especiais dificultades de inserción sociolaboral. Con todo, esta última sufriu unha 
reducción no seu persoal, que pasou de 4 a 2 persoas, número insuficiente para atender o 
seu ámbito de actuación. 

 
� O recurso aos centros colaboradores segue sendo necesario para atender a todos os 

usuarios, debido aos recursos limitados do SPE e pese ao incremento do persoal nestes 
últimos. A contrapartida atópase no sistema de contratacións do persoal orientador dos 
centros colaboradores (dependentes de subvencións) e a falta de coordinación entre os 
distintos servizos que prestan orientación no Pacto para establecer criterios comúns na 
metodoloxía de traballo, resolver dúbidas, realizar actividades de formación conxuntas, … A 
estabilidade no emprego deste persoal facilitaría a necesaria coordinación e contribuiría a 
mellorar a calidade da atención aos usuarios do servizo. 

 
� Respecto aos colectivos con especiais dificultades para o acceso ao emprego é importante 

que ademais dos servizos de carácter xeral existan outros dende os que se poida prestar 
unha atención e apoio máis personalizado, desenvolvendo as IPIs como metodoloxía de 
traballo, na liña do recollido no sistema de orientación da oficina de I+B.  

 
� É importante sinalar tamén os servizos de orientación e intermediación laboral para persoas 

con discapacidade ou diversidade funcional prestados a través de distintas asociacións dentro 
das cales están integradas as asociacións do Pacto (COGAMI, FEAFES, FADEMGA-FEAPS 
Galicia) e que contan tamén con persoal orientador. 

 
� Outro recurso é o Espazo de Busca Activa de Emprego da Cruz Vermella en Noia que 

funciona de modo complementario a outros servizos e que, pese a non contar con 
orientador/a laboral si conta con infraestruturas e persoal voluntario que pode orientar aos 
usuarios. 

 
� Para a atención específica ao colectivo inmigrante cóntase cun servizo dende o cal se presta 

orientación nun dos concellos do Pacto e outro dependente dunha ONGD, feito importante 
se consideramos que a poboación inmigrante experimentou un incremento nos últimos anos. 

 
� Na actualidade, dentro das accións formativas desenvolvidas pola Deputación de A Coruña 

dentro da Rede Xiana, hai dous Axentes de Inserción Sociolaboral que prestan asesoramento 
ás persoas inscritas nos cursos, como complemento á formación recibida. 

 
� En síntese, valórase de xeito positivo a existencia de recursos e persoal, tanto de carácter 

xeral como específico, aínda que é necesaria unha maior coordinación entre os servizos, así 
como unha maior estabilidade do persoal no posto de traballo e unha mellora e ampliación 
da formación tanto inicial como continua do persoal orientador. 

 
� A orientación debería ser un recurso básico nas políticas activas de emprego de cara a 

mellorar as posibilidades de inserción socio-laboral das persoas demandantes de emprego, en 
especial de aquelas con maiores dificultades ou pertencentes a colectivos en risco de 
exclusión.  
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4.3 Centros colaboradores de Formación 
Ocupacional 

 
 

Actualmente a formación ocupacional atópase inserida dentro da  Formación Profesional 
para o Emprego que acolle tanto a formación dirixida a persoas desempregadas como a persoas en 
activo. Ata fai pouco a formación dirixida a persoas en situación de desemprego estivo regulada 
polo Plan FIP, substituído agora pola formación AFD: accións formativas dirixidas prioritariamente a 
persoas en situación de desemprego. 
 

A formación profesional para o emprego dirixida prioritariamente a persoas 
desempregadas distribúese entre a rede de centros de formación profesional ocupacional existente 
no territorio e que poden ser de tres tipos: 
 

� Centros da Consellería de Traballo: Centros de Formación Ocupacional e Unidades de 
Acción Formativa.  

 
En total, hai 5 Centros de Formación Ocupacional da Consellería de Traballo no 

conxunto de Galicia e 4 Unidades de Acción Formativa, pero ningún deles situados no 
territorio do Pacto. Os máis próximos son o Centro de Novas Tecnoloxías de Santiago e 
as Unidades de Acción Formativa de Ames e Negreira. 

 
� Centros Integrados de Formación Profesional: ofrecen ensinanzas tanto da FP inicial como 

da FP para o emprego ( formación ocupacional e continua). 
 

Actualmente hai en Galicia 11 centros dependentes da Consellería de Educación e 
3 dependentes da Consellería de Traballo, estando situados os máis próximos ao Pacto en 
Santiago. Anteriormente si existía un centro integrado no Pacto, situado no concello de 
Riveira, pero non funciona como tal na actualidade, despois da adaptación da normativa 
autonómica á estatal. 

 

� Centros Colaboradores de Formación Ocupacional: 880 en 
toda a Comunidade Autónoma, dos cales 29 corresponden ao noso ámbito de estudo.  

 
Os centros colaboradores en materia de formación ocupacional deben axustarse ao 

disposto no Decreto 158/2001, do 29 de xuño, polo que se regula o procedemento para a 
homologación de especialidades formativas e para a inscrición no Censo de centros colaboradores 
de formación ocupacional. 

 
A continuación amósase a distribución dos centros colaboradores de FP Ocupacional que 

teñen homologadas especialidades da Formación para o Emprego (AFD- antes Plan FIP). Hai que 
salientar que pode haber máis centros con especialidades homologadas, pero na táboa só se 
recollen aqueles que tiveron cursos nos últimos anos (Datos da Consellería de Traballo e 
Benestar). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 - 18 - 

 

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COLABORADORES DE FPO POR 
CONCELLOS

18%

10%

7%3%

49%

7%

3%
3%

BOIRO LOUSAME NOIA OUTES POBRA PORTO DO SON RIANXO RIVEIRA

 
 

 
Como se pode comprobar a maioría dos 

centros están situados na comarca de Barbanza (72%) 
e, máis concretamente  no concello de Riveira, que 
acolle o 49% do total. 

 
 
 

Así mesmo, inclúese unha táboa onde constan as especialidades homologadas por 
concellos. 

 
 

CENTROS COLABORADORES FORMACIÓN PARA O EMPREGO (AFD 2010) 
CONCELLOS FAMILIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIDADE 

Boiro Lousame Noia  Outes Pobra Porto do 
Son 

Rianxo  Riveira 

Administrativo comercial               1 

Administrativo contable               1 

Administrativo de persoal               1 

Administrativo polivalente para Pemes               1 

Aplicacións informáticas de xestión 1             4 

Asistente de xestión inmobiliaria               1 

Creación e xestión de empresas: autoemprego               1 

Empregado de oficina               1 

Experto en xestión de salarios e seguros sociais 1               

Financiamento de empresas           1     

Inglés: Atención ao público 1               

Inglés: Xestión comercial               1 

Administración e 
xestión 

Xerente de empresas de economía social           1     

Agraria Traballador forestal 1               

Deseño e modificación de planos en 2D e 3D               1 
Programas de retoque dixital e escaneamento 
de imaxes               1 Artes gráficas 

Técnico auxiliar en deseño gráfico               2 

Axente comercial 2             1 
Comercio e márketing 

Empregado de información ao cliente 1               

Edificación e obra civil Albanel               1 

Esteticista               1 

Maquillador               1 Imaxe persoal 

Perruqueiro               1 

CENTROS COLABORADORES 2010 
AFD 

CONCELLO Nº 

BOIRO 5 

LOUSAME 3 

NOIA 2 

OUTES 1 

POBRA 1 

PORTO DO SON 2 

RIANXO 1 

RIVEIRA 14 

Total Barbanza 21 

Total Noia 8 

TOTAL PACTO 29 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos 

da Consellería de Traballo e Benestar 
(Centros colaboradores 2010) 
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Administrador de base de datos               2 

Administrador de redes         1   1   

Administrador de servidores e páxinas web             1 1 

Deseñador web e multimedia 1   1   1   1 5 

Informática de usuario 1 1 1 1 1 1   6 

Iniciación á rede Internet 2   1   1     6 

Programador de aplicacións informáticas             1 1 
Programador de aplicacións orientadas a 
obxectos             1 1 

Programador de base de datos relacionais             1   

Informática e 
comunicacións 

Técnico en software ofimático         1   1 3 

Sanidade Auxiliar de enfermería en xeriatría       1         

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio               2 

Coidador de discapacitados físicos e psíquicos   1             
Servizos socioculturais 

e á comunidade 
Monitor sociocultural 1         1     

Condutor de autobús   1             

Condutor de camións de remolque clase E 1 1             

Condutor de camión pesado   1             

Condutor de vehículos articulados   1             

Condutor de vehículos clase B 1             1 

Condutor de vehículos clases C1-C 1 1           1 

Condutor de vehículos clase D 1 1             

Conselleiro de seguridade 1               

Permiso de condución clase B                1 

Transporte e 
mantemento de 

vehículos 

Transporte de mercadorías perigosas por 
estrada 1 1           1 

Controlador de calidade de confección   1             

Maquinista de confección industrial   1             Téxtil, confección e pel 

Patronista escalador     1           

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Traballo e Benestar (Centros colaboradores 2010). 

 
 
 (Os datos poden non ser do todo exactos ao poder establecerse novas homologacións que 
aínda non estivesen recollidas no listado de centros) 
 

Así, pois, pódese apreciar como a maioría das especialidades homologadas na zona 
corresponden ás familias de Informática e comunicacións (47 homologacións) e Administración e 
xestión (17 homologacións). Das especialidades, aquelas que contan con maior número de centros 
homologados para impartilas son as de Informática de usuario (12), Iniciación á rede Internet (10), 
Deseñador web e multimedia (9) e Técnico en software ofimático (5), da familia de Informática e 
comunicacións e Aplicacións informáticas de xestión (5) da familia de Administración e xestión. 
 

De todos os xeitos, o feito de que un centro teña homologadas unha serie de 
especialidades non implica que lle concedan directamente os cursos, pois depende da puntuación 
obtida trala solicitude. Un aspecto que hai que ter en conta e que sinalan algúns Axentes de 
Emprego e Desenvolvemento Local a este respecto é a dificultade para homologar aulas de 
formación, debido á gran cantidade de requisitos que esixen. 
 

A este respecto cabe comentar algunhas cuestións subliñadas por algunha das entidades 
colaboradoras: 

 

Demandan unha maior seguridade na concesión dos cursos que facilite a inversión en 
novos equipamentos, ao levar anos impartindo este tipo de formación. Así mesmo, denuncian 
irregularidades no sistema de concesión e sinalan o descenso do número de cursos concedidos nos 
últimos anos. Ademais, algúns cursos comezan con retraso e pasa demasiado tempo entre a 
solicitude e a súa concesión, co cal moitos comezan no verán, época no que moitas persoas 
empezan a traballar e non poden asistir aos mesmos ou vense na obriga de deixalos ao acceder a 
un traballo. 
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Conclusións: 
 

� A maioría dos centros teñen homologadas especialidades da familia profesional de 
Informática e comunicacións. Aínda que son necesarias para avanzar cara unha sociedade 
do coñecemento, é necesario diversificar a oferta cara outras familias relacionadas cos 
novos xacementos de emprego ou con necesidades presentes na zona.  

� Dificultade na homologación de aulas debido aos requisitos solicitados. 
� Necesidade de mellorar o sistema de concesión de cursos ás entidades e acurtar o tempo 

que transcorre entre a solicitude e a concesión. 
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5. Formación para o emprego: 
formación ocupacional 

 
 

No territorio do Pacto realizáronse entre o 2001 e o 2008 un total de 184 accións 
formativas dirixidas a persoas desempregadas e incluídas dentro do Plan FIP.  

 
 

FORMACIÓN 2001-2008 

ÁREA  Nº ALUMNOS Nº ALUMNAS  TOTAL % ALUMNOS % ALUMNAS  Nº ACC. FO. 

BARBANZA 572 1.441 2.013 28 72 131 

NOIA 198 611 809 24 76 53 

PACTO 770 2.052 2.822 27 73 184 

Fonte: Elaboración propia a partir da base de datos Data Warehouse do Servizo Público Estatal de Emprego.  

 
 
Respecto á temática destas accións cabe sinalar que a maioría a maioría corresponden á 

familia profesional de informática e comunicacións (92 accións), seguida a menor escala pola de 
administración e xestión (23 accións). Os datos correspondentes a accións formativas relacionadas 
coas familias de transporte e mantemento de vehículos, servizos socioculturais e á comunidade e 
téxtil, confección e pel atópanse moi próximos, aínda que o seu número é moi inferior aos 
anteriormente citados (entre 10 e 12). Outras familias cun número de cursos significativo (entre 5 
e 8) foron as de imaxe persoal, comercio e márketing e artes gráficas. As familias que non contaron 
con ningún curso foron as de actividades físicas e deportivas, artes e artesanías, industrias 
extractivas, imaxe e son, industrias alimentarias, madeira, moble e corcho, marítimo pesqueira, 
química, seguridade e medio ambiente e vidro e cerámica. 

 
Das 26 familias da FPO hai 10 das que non se ofertou ningunha formación para persoas 

desempregadas no Pacto. Hai que subliñar, neste punto, que esta distribución pode estar ligada á 
existencia de centros colaboradores relacionados con cada especialidade nas distintas zonas. Así, a 
presenza de numerosas academias de informática no Pacto, está vinculada á primacía de cursos 
relacionados coa conseguinte familia profesional. Así mesmo, a infraestrutura e material para este 
tipo de cursos é máis doada de conseguir para os concellos, no caso de que as aulas pertenzan aos 
mesmos, que no suposto doutras familias profesionais onde é preciso contar con talleres que 
suporían un maior desembolso económico e esixirían maiores requisitos. Ademais, a formación en 
novas tecnoloxías é un reto importante de cara a avanzar na sociedade da información que se 
propón dende a Estratexia Europea de Emprego e que recolle tanto a Lei das Cualificacións e a 
Formación Profesional como o I e II Plan Galego de Formación Profesional. 
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Fonte: Elaboración propia a partir da base de datos Datawarehouse do Servizo Público de Emprego Estatal (2001-

2008)  
 
 

TÁBOA DE CORRESPONDENCIAS COAS FAMILIAS PROFESIONAIS DA FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL 

1- ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 10- FABRICACIÓN MECÁNICA 19- MARÍTIMO PESQUEIRA 

2- ACTIVIDADES FÍSICAS E 
DEPORTIVAS 

11- HOSTALERÍA E TURISMO 20- QUÍMICA 

3- AGRARIA 12- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 21- SANIDADE 

4- ARTES GRÁFICAS 13- INFORMÁTICA E 
COMUNICACIÓNS 

22- SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE 

5- ARTES E ARTESANÍAS 14- INSTALACIÓN E MANTEMENTO 23- SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E 
Á COMUNIDADE 

6- COMERCIO E MÁRKETING 15- IMAXE PERSOAL 24- TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL 

7- ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 16- IMAXE E SON 
25- TRANSPORTE E MANTEMENTO 
DE VEHÍCULOS 

8- ENERXÍA E AUGA 17- INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 26- VIDRO E CERÁMICA 

9- EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 18- MADEIRA, MOBLE E CORCHO Fonte: Elaboración propia. 

 
 
 
O estudo da formación dirixida a persoas desempregadas durante o período 2001-2008, 

recollido na “Análise Inicial da Situación”, reflicte un considerable descenso das accións formativas 
que se fai máis acusada a partir do 2007 e que podemos ver representado na seguinte gráfica: 
 
 

EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE ACCIÓNS FORMATIVAS
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Barbanza 13 15 17 26 24 23 5 8
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Pacto 17 20 26 36 34 33 6 12
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Fonte: Elaboración propia a partir da base de datos Datawarehouse do Servizo Público de Emprego Estatal. 
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Unha das causas que se pode asociar a este descenso é a promulgación da Orde de 21 de 
decembro de 2006, que afecta á programación dos cursos do Plan FIP para o ano 2007, e que 
introduciu unha serie de novidades como a inclusión das accións consideradas prioritarias, 
outorgando maior puntuación na solicitude dos cursos a aquelas entidades que as incluísen. 
 

Ademais da formación para desempregados incluída no antigo Plan FIP contábase coa 
programación do Fondo Social Europeo para este colectivo. No 2008 a programación para esta 
zona incluía 2 cursos: un de “remalladora” de 60 horas e outro de “prevención de riscos laborais”, 
de 30; un en Lousame, a cargo da Asociación Téxtil de Galicia e outro en Porto do Son, concedido 
á Federación Galega de Confrarías de Pescadores. 
 

O estudo da formación a partir do ano 2009 debe realizarse de xeito separado por existir 
un cambio na normativa (Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,  polo que se regula o subsistema de 
formación para o emprego, Orde TAS/718/2008, de 7 de marzo e Orde do 11 de decembro de 2008 pola 
que se establece a convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas 
prioritariamente a traballadores e traballadoras desempregados/as na Comunidade Autónoma de Galicia 
correspondente ao exercicio 2009), xa que, entre os cambios introducidos, os cursos do Plan FIP 
pasan a denominarse AFD: accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e 
traballadoras desempregados. 

 
Algunhas desas novidades son: a posibilidade de participación das persoas traballadoras 

ocupadas nas accións formativas (ata un 25%), a avaliación e control de calidade das accións ou a 
modificación dalgunhas axudas para o alumnado e introdución doutras novas. 

 
Observando a táboa coa relación de actividades formativas dirixidas prioritariamente a 

persoas traballadoras en desemprego, correspondentes a cada comarca para o período 2009-2010, 
podemos comprobar unha lixeira recuperación dende o 2008 ata o presente ano. 

 
Respecto ao 2008 as accións formativas duplican o seu número, pasando das 12 iniciais ás 

24 do 2010. Destas, 19 pertencen á comarca de Barbanza e 5 á de Noia, experimentándose así 
unha progresión no número de cursos nas 2 comarcas. Con todo, Barbanza segue sendo 
beneficiaria en maior medida, debido tamén ao maior número de entidades colaboradoras 
presentes na zona. 

 
Entre concellos segue existindo unha gran diferenza, sendo Riveira o que oferta o maior 

número de accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores en situación de 
desemprego. 

 
 

PROGRAMACIÓN AFD 2009-2010 
2009 2010 CONCELLO 

Nº DE CENTROS Nº DE CURSOS Nº DE CENTROS Nº DE CURSOS 
BOIRO 0 0 2 3 

LOUSAME 1 2 2 2 
NOIA 1 1 2 2 

OUTES 0 0 0 0 
POBRA 0 0 3 4 

PORTO DO SON 0 0 1 1 
RIANXO 0 0 1 1 
RIVEIRA 7 11 8 11 

BARBANZA 7 11 14 19 
NOIA 2 3 5 5 

PACTO 9 14 19 24 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Traballo. 
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No tocante ás especialidades ofertadas, seguen primando as relacionadas coa familia 
profesional de informática e comunicacións, con cursos que moitas veces se repiten dentro do 
mesmo concello, como podemos comprobar nas táboas que se presentan a continuación. Hai que 
destacar que no último ano tamén aumentaron os cursos da familia de servizos socioculturais e á 
comunidade, feito importante ao estaren estes relacionados cos novos xacementos de emprego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RELACIÓN DE CURSOS POR ESPECIALIDADES NOS CONCELLOS 2010 
CONCELLO ESPECIALIDADES 

Axente comercial 
Iniciación á rede Internet BOIRO 

Monitor sociocultural 
Coidador de discapacitados físicos e psíquicos 

LOUSAME 
Condutor de camión pesado 
Atención especializada para enfermos de Alzheimer 

NOIA 
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais 
Deseñador web e multimedia 
Iniciación á rede Internet 
Monitor sociocultural 

POBRA 

Tecnoloxías da información para mulleres empresarias 
PORTO DO SON Confección e mantemento de artes e aparellos 

RIANXO Deseñador web e multimedia 
Aplicacións informáticas de xestión 
Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 
Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 
Axente comercial 
Deseñador web e multimedia 
Deseñador web e multimedia 
Impresor de serigrafía 
Iniciación á rede Internet 
Iniciación á rede Internet 
Iniciación á rede Internet 

RIVEIRA 

Viveirista 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Traballo e Benestar. 

Programación aprobada. 

 

RELACIÓN DE CURSOS POR ESPECIALIDADES 
NOS CONCELLOS 2009 

CONCELLO ESPECIALIDADES 
Condutor de camión pesado 

LOUSAME 
Condutor de camión pesado 

NOIA Informática de usuario 
Deseñador web e multimedia 
Informática de usuario 
Perruqueiro 
Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 
Informática de usuario 
Deseñador web e multimedia 
Deseñador web e multimedia 
Iniciación á rede Internet 
Iniciación á rede Internet 
Informática de usuario 

RIVEIRA 

Deseñador web e multimedia 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de 

Traballo e Benestar. 
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 A continuación amósase a distribución das accións formativas segundo familia profesional 
nos 2 últimos anos: 
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DISTRIBUCIÓN DOS CURSOS POR FAMILIAS PROFESIONAIS

2009 2010

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos da Consellería de Traballo e Benestar. 

 
 Como se pode observar, no 2010 aumenta tanto o número de accións formativas como de 
especialidades nas que se concentran, o que indica unha tendencia positiva dende o 2008. 
 

Ao igual que ocorre coa Formación Profesional Inicial, hai familias profesionais que están 
ampliamente masculinizadas ou feminizadas. (Para máis información, consultar o estudo “Análise da 
Situación Inicial” elaborado pola UPD) 

 
 

 

Principais dificultades da formación para persoas desempregadas: 
 
 
 Recolleuse, a través dunha enquisa, a opinión das orientadoras e dos orientadores da zona 
sobre a formación para desempregados (AFD), o que deu lugar ás seguintes achegas: (Datos 
extraídos da Análise Inicial da Situación) 
 
 En xeral considérase que esta formación é escasa e inadecuada, sendo necesario adaptala 
ás necesidades reais do mercado de traballo, ao tecido empresarial da zona e ao solicitado polos 
demandantes. Sublíñase, pois, a necesidade de ampliación da oferta formativa e de adecuación da 
mesma que permita unha capacitación profesional real, con accións formativas variadas que non se 
centren case exclusivamente na rama informática. Igualmente, faise referencia á pouca presenza de 
accións dirixidas a traballadores do mar, para os que existe pouca ou ningunha oferta formativa 
deste tipo, a pesares da importancia que ten o sector na zona. Hai que dicir que só existe un 
centro homologado que recolla especialidades da familia marítimo-pesqueira (só para a 
especialidade de confección e mantemento de artes e aparellos), pese a que a economía do Pacto 
depende en boa medida do sector do mar. 

 
Entre os cursos máis solicitados polos desempregados están: cursos relacionados co mar, 

cursos de soldadura, enerxías renovables, axuda a domicilio e coidado de maiores, cursos para a 
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obtención dos permisos de condución e outros como carretilla elevadora ou inglés, ou aqueles cun 
marcado carácter práctico.  

Nalgunhas ocasións prima máis a proximidade co concello de residencia ou a existencia 
dunha contrapartida económica que a mellora da propia empregabilidade e non sempre a oferta 
enviada aos desempregados se adecúa ás necesidades e perfís dos mesmos. Polo tanto, habería que 
adaptar os procesos de selección, por medio de accións como: o asesoramento aos demandantes 
de emprego á hora de inscribirse nos mesmos, o filtrado previo de posibles candidatos, ou o feito 
de primar tamén o interese das persoas pola formación ademais de que estas estean a recibir 
prestación. A maioría non está ben informada sobre a oferta de cursos existentes, aspecto que 
sería preciso mellorar a través dunha maior publicidade dos mesmos, non só daqueles a 
desenvolver na comarca, senón tamén fóra dela, e de información e asesoramento sobre os lugares 
onde  consultar e/ ou recibir información sobre recursos formativos. 

 
 
 
Na análise comparativa entre as especialidades prioritarias para as comarcas que integran o 

Pacto (“Informe de Priorización Comarcal 2009” – Xunta de Galicia) e os centros homologados, 
atopamos que: 
 

O informe destaca como especialidades para a comarca de Barbanza as correspondentes ás 
familias de transporte e mantemento de vehículos, edificación e obra civil, comercio e márketing e 
fabricación mecánica, e para Noia, as de hostalería e turismo, edificación e obra civil e servizos 
socioculturais e á comunidade. No conxunto do Pacto as familias que agrupan un maior número de 
especialidades prioritarias son as de transporte e mantemento de vehículos (10), edificación e obra 
civil (8), hostalería e turismo (7) e servizos socioculturais e á comunidade (6). 
 

Con todo, o importante da análise é a comparación entre as especialidades consideradas 
prioritarias para a zona e a existencia de centros homologados para impartilas, xa que se non 
existen estas infraestruturas a formación non pode levarse a cabo. 
 

A nivel xeral é significativo o dato de que en Barbanza só existen centros homologados 
para impartir 15 das 45 especialidades prioritarias e en Noia 5, sendo as especialidades 19.  

 
No caso de Barbanza os centros colaboradores están relacionados coas familias de 

comercio e márketing (homologada 1 das 4 especialidades), edificación e obra civil (1 de 5), 
informática e comunicacións (3 de 3), imaxe persoal (3 de 3), servizos socioculturais e á 
comunidade (2 de 3), téxtil, confección e pel (1 de 1) e transporte e mantemento de vehículos (3 
de 8). 
 

Como podemos comprobar, hai moitas especialidades para as que non existe centro 
homologado e cabe destacar o dato de que para as 4 especialidades consideradas prioritarias na 
familia de fabricación mecánica non existe ningún centro. Tampouco para as de actividades físicas e 
deportivas, agraria, electricidade e electrónica, enerxía e auga, hostalería e turismo, instalacións e 
mantemento, sanidade e madeira, moble e cortiza. 
 

Na comarca de Noia as especialidades homologadas por centros corresponden ás familias 
de: informática  e comunicacións (1 de 1), madeira, moble e cortiza (1 de 1), sanidade (1 de 2), 
servizos socioculturais e á comunidade (1 de 3) e transporte e mantemento de vehículos (1 de 2). 
 

Neste caso, non existe ningún centro homologado para impartir as especialidades das 
familias de hostalería e turismo e edificación e obra civil, que son as que máis especialidades 
contemplan na priorización comarcal.  

 
Tampouco se conta con centros homologados para as especialidades das familias de 

electricidade e electrónica, enerxía e auga e fabricación mecánica. 
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Nas dúas comarcas a maioría dos centros están homologados para impartir as 
especialidades correspondentes á familia de informática e comunicacións. 

 
Hai que destacar finalmente que no 2009 só existían centros homologados para impartir 18 

das 51 especialidades consideradas prioritarias no conxunto do Pacto. 
 
O Informe de Priorización Comarcal 2010 contempla moitas menos especialidades 

prioritarias para a zona que o do 2009, que recollía un total de 45 para Barbanza e 19 para Noia; 
cabe resaltar o feito de que en Barbanza desaparecen da priorización as familias de: Actividades 
físicas e deportivas, Electricidade e electrónica, Edificación e obra civil, Fabricación mecánica, 
Instalacións e mantemento, Madeira, moble e cortiza, Sanidade e Transporte e mantemento de 
vehículos, mentres en Noia fano Edificación e obra civil, Electricidade e electrónica, Informática e 
comunicacións e Sanidade. Así mesmo, destaca o incremento das especialidades da familia de 
Servizos Socioculturais e á comunidade, sobre todo na comarca de Barbanza, onde dobra o seu 
número. 

 
Con todo, é importante subliñar que das 17 especialidades prioritarias no Barbanza só 8 

contan con centro homologado para impartilas, mentres en Noia, 9 das 11 especialidades atópanse 
na mesma situación. 

 
 
 

PRIORIZACIÓN COMARCAL - BARBANZA 2010 

FAMILIA PROFESIONAL ESPECIALIDADES BARBANZA CENTROS 
HOMOLOGADOS 

Aplicacións informáticas de xestión  5 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 

Actiividades administrativas na relación co cliente 0 

AGRARIA 
Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros 
de xardinaría 

0 

COMERCIO E MÁRKETING Axente comercial 3 

ENERXÍA E AUGA 
Montaxe e mto. de instalacións solares 
fotovoltaicas 

0 

HOSTALERÍA E TURISMO Operacións básicas de restaurante e bar 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Operacións auxiliares de mantemento e transporte 
interno na industria alimentaria 

0 

Iniciación á rede Internet 11 
INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 

Deseñador web e multimedia 8 

IMAXE PERSOAL Perruqueiro 1 

Monitor de educación ambiental  0 

Monitor sociocultural 1 

Atención especializada para enfermos de 
Alzheimer 

0 

Atención sociosanitara a persoas dependentes en 
institucións sociais 

0 

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 2 

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 

Coidador de discapacitados físicos e psíquicos 0 

TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL Maquinista de confección industrial 1 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Traballo. Informe de Priorización 
Comarcal 2010.              
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PRIORIZACIÓN COMARCAL - NOIA 2010 

FAMILIA PROFESIONAL ESPECIALIDADES NOIA CENTROS 
HOMOLOGADOS 

ENERXÍA E AUGA 
Montaxe e mantemento de instalacións solares 
térmicas 

0 

FABRICACIÓN MECÁNICA Operacións auxiliares de fabricación mecánica 0 

Operacións básicas de cociña 0 

Operacións básicas de pisos e aloxamentos 0 HOSTALARÍA E TURISMO 

Operacións básicas de restaurante e bar 0 

MADEIRA, MOBLE E CORCHO Acabado de carpintería e moble 0 

Atención especializada para enfermos de 
Alzheimer 

0 

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 0 

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en 
institucións sociais 

0 

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 

Coidador de discapacitados físicos e psíquicos 1 

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 

Condutor de camión pesado 1 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Traballo. Informe de Priorización 
Comarcal 2010.. 

Os datos son aproximados (baseados no Informe de Priorización Comarcal 2010), xa que 
ao longo do ano puideron terse homologado algunhas outras especialidades ou apareceren novos 
centros colaboradores. (Por exemplo, homologáronse varios centros para impartir especialidades 
da familia de servizos socioculturais e á comunidade). 

 
 
 
Conclusións: 
 

� O número de accións formativas descendeu de forma considerable no Pacto sobre todo a 
partir do 2007. No 2009 e 2010 apréciase unha lixeira recuperación, aínda que os datos 
distan bastante dos valores acadados no 2004, no que se realizaron 36 accións formativas. 
Dada a importancia da formación de cara á mellora da inserción laboral das persoas 
desempregadas, o seu número debería seguir unha tendencia ascendente. 

� Así pois, é necesario aumentar o número de cursos da formación dirixida prioritariamente 
a persoas desempregadas, así como diversificar a oferta e adaptala ás necesidades reais do 
mercado de traballo. 

� A formación da familia marítimo-pesqueira é practicamente inexistente, pese á importancia 
que debería ter a mesma dentro da formación para desempregados na zona. 

� Atópase a necesidade de adaptar os procesos selectivos e mellorar a motivación do 
alumnado á hora de formarse, así como a información recibida sobre as posibilidades 
formativas ás que teñen acceso. 

� Tamén se considera necesaria a homologación de novas especialidades contempladas na 
priorización comarcal. 

 
 
 
 



 
 

 - 29 - 

6. Formación continua: Fundación 
Tripartita e Fondo Social Europeo 

 
“O subsistema de formación para o emprego está integrado polo conxunto de instrumentos e 

accións que teñen por obxecto impulsar e estender entre as empresas e os traballadores ocupados e 
desempregados unha formación que responda ás súas necesidades e contribúa ao desenvolvemento dunha 
economía baseada no coñecemento”. 
  

Así pois, baixo esta denominación acóllese na actualidade o conxunto de accións 
formativas antes incluídas nos subsistemas de formación ocupacional e continua e, por tanto, 
dirixidas tanto a traballadores ocupados como en situación de desemprego. 
 

Estrutura do Subsistema de Formación para o 
Emprego

 
 

A publicación do RD 395/2007, do 23 de marzo que regula o subsistema de formación 
profesional para o emprego, supón a integración da formación profesional ocupacional e continua 
nun único subsistema caracterizado pola gratuidade e igualdade no acceso dos traballadores e 
empresas á formación. 

 
A partir da súa entrada en vigor a FP para o Emprego desenvólvese a través das seguintes 

iniciativas de formación: 
 

• Formación de demanda: Integrada polas accións formativas das empresas e permisos 
individuais de formación, financiados total ou parcialmente con fondos públicos para 

Permisos individuais de formación  

Accións formativas das empresas Accións formativas das empresas  

Formación dirixida prioritariamente a 
traballadores ocupados  

FORMACIÓN DE 
DEMANDA 

FORMACIÓN DE 
OFERTA 

 Formación dirixida prioritariamente a 
traballadores desocupados 

FORMACIÓN EN 
ALTERNANCIA  

ACCIÓNS DE APOIO E 
ACOMPAÑAMENTO 

Contratos para a formación 

Programas de emprego – formación 
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responder ás necesidades específicas de formación das empresas e os seus 
traballadores/as. 
(Cofinanciada a través dun sistema de bonificacións nas cotas da Seguridade Social que 
ingresan as empresas). 
 

• Formación de oferta: Plans de formación dirixidos prioritariamente a traballadores 
ocupados e accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores desempregados. 
(Financiada mediante subvencións públicas, previa convocatoria). 

 
• Formación en alternancia co emprego: Accións formativas dos contratos para a formación 

e programas públicos de emprego-formación, que permiten compatibilizar a formación coa 
práctica profesional no posto de traballo. 
 

• Accións de apoio e acompañamento á formación: Aquelas que permiten mellorar a eficacia 
do subsistema.  

 
Todo isto implica un cambio nas persoas destinatarias desta formación: a nivel xeral, tanto 

traballadores ocupados como desempregados, incluídos os que non cotizan por formación 
profesional. 

 
Ademais, establécense prioridades no acceso á formación: “desempregados pertencentes aos 

colectivos de mulleres, mozos, persoas con discapacidade, afectados e vítimas de terrorismo e violencia de 
xénero, desempregados de longa duración, maiores de 45 anos e persoas con risco de exclusión social…” e 
“traballadores ocupados pertencentes aos seguintes colectivos: traballadores de Pemes, mulleres, afectados 
e vítimas de violencia de xénero, maiores de 45 anos, traballadores con baixa cualificación e persoas con 
discapacidade…”, aínda que suxeito ao establecido na política nacional de emprego, as 
administracións, … 
 
 

Para o estudo deste subsistema e, concretamente das accións dirixidas a traballadores 
ocupados (antiga formación continua: aquela que ten por obxecto mellorar a capacitación profesional 
das persoas traballadoras acomodándoas ás demandas do tecido produtivo e potenciando a súa 
promoción profesional) referiremos os datos da Fundación Tripartita, encargada da xestión desta 
formación, así como os das accións formativas do Fondo Social Europeo para traballadores en activo. 

 
A continuación recóllense datos achegados no Estudo Inicial da Situación. En primeiro lugar 

analizaranse os datos proporcionados pola Fundación Tripartita para a Formación no Emprego 
referidos ás accións formativas das empresas no período 2004-2008. 
 
 
� Empresas Formadoras Galegas segundo sector de actividade 
 

EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE EMPRESAS FORMADORAS 
POR SECTOR DE ACTIVIDADE (A CORUÑA)
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EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE EMPRESAS FORMADORAS 
POR SECTOR DE ACTIVIDADE (GALICIA)
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EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE EMPRESAS FORMADORAS 
POR SECTOR DE ACTIVIDADE (PACTO)

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008

Agricultura Comercio Construción Hostalería

Industria Servizos Sen datos
 

 
 
Como se pode apreciar nas gráficas anteriores, o número de empresas formadoras 

experimentou un importante incremento ao longo do período 2004-2008 en todos os ámbitos de 
estudo. Se facemos referencia á variación vemos como ese crecemento afecta en maior medida ás 
empresas formadoras do Pacto en todos os sectores de actividade, agás no de agricultura, onde é 
superada pola provincia. 

 
No noso ámbito territorial medran, sobre todo, as empresas formadoras dos sectores da 

construción, da hostalería e do comercio. 
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GALICIA A CORUÑA PACTO

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da FTFE. 

 
 
 Respecto ao alumnado formado, o incremento experimentado no número de empresas 
formadoras correspóndese cun incremento dos participantes formados tanto na provincia como no 
total de Galicia, mentres no Pacto a evolución é máis variable e descende respecto ao 2005. 
 

Nº DE PARTICIPANTES POR ANOS 
ÁREA 

2004 2005 2006 2007 2008 

PACTO 345 1.033 970     

CORUÑA 11.838 19.774 24.082 34.478 43.113 

GALICIA 30.033 47.432 58.459 76.245 95.144 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Fundación Tripartita Para a Formación no Emprego. 
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A continuación analizaranse de forma máis detida os participantes formados con centro de 
traballo no territorio do Pacto, aludindo á distinción por sexo, idade, nivel de estudos, categoría 
profesional, área funcional e contidos formativos. Neste caso, só se contan con datos do 2004 ao 
2006, por cambios na aplicación informática que impiden a análise por concellos a partir desa data. 
 

En canto á participación por sexos, a participación feminina é maioritaria en todos os anos, 
atopándose ao redor do 60%. No que respecta á idade, a maioría do alumnado pertence ao rango 
que vai dos 26 aos 35 anos, seguido polo de 36 a 45.  

 
 Atendendo ao nivel de estudos, destacan os datos dos participantes con estudos primarios, 
de EXB ou equivalente e con FP I ou Ensinanza Técnico Profesional equivalente, Bacharelato 
Superior, BUP ou equivalente e FP II ou equivalente e, considerando a categoría profesional, son os 
traballadores non cualificados, xunto cos cualificados, os que maioritariamente participaron nas 
accións formativas das empresas. Por área funcional, destacan os participantes da área de 
produción, seguidos, aínda que de lonxe, polos da área comercial. 
 

 
Finalmente, en relación aos contidos formativos destacan por número de alumnado, as 

accións asociadas á seguridade alimentaria (727 alumnos), á prevención de riscos laborais (292), 
coidados sanitarios auxiliares (106), informática de usuario/ ofimática (106), calidade (100) e actualización 
en docencia (94). 

 
 

Para rematar e dentro da formación de oferta tamén temos que mencionar os contratos 
programa, que teñen como finalidade tanto a mellora das competencias e cualificacións como a 
actualización e especialización profesional das persoas traballadoras ocupadas, calquera que sexa o 
sector ou póla de actividade na que prestan os seus servizos. Poden ser de carácter sectorial ou 
intersectorial. 
 
 

Existen convocatorias estatais e autonómicas e, para o 2009, atopamos dentro da 
demarcación do Pacto as seguintes accións formativas: 

 
CONTRATOS PROGRAMA 2009 

CONCELLO NOME DO CURSO CENTRO 
FORMADOR 

BOIRO Ofimática: Internet, Intranet e navegadores Argot Gextión, S.L 

RIVEIRA Medidas preventivas básicas FRINSA 

Fonte: Elaboración propia con datos da FTFE. 

 
Son cursos de carácter sectorial (Industrias da alimentación e bebidas), presenciais e o 

número de horas  de cada curso, 10 e 30, respectivamente. 
 

 
Respecto á programación do Fondo Social Europeo para ocupados (Subvencións a 

empresas ou agrupacións de empresas para a realización de actividades formativas dirixidas 
prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas cofinanciadas polo FSE) dos anos 2008 e 2009 
achéganse os seguintes datos: 
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PROGRAMACIÓN DO FSE PARA OCUPADOS 2008 

CONCELLO ENTIDADE ESPECIALIDADE Nº HORAS Nº 
CURSOS 

TOTAL 
CURSOS 

Osmar Sociedade 
Cooperativa 

Acompañante de transporte 
escolar 30 1 

BOIRO 
Veicar, S.L. 8º curso de gases 18 1 

2 

Iniciativas Galegas en 
Servizos de Asesoría, 

S.L. 

Formación en Internet e 
novas tecnoloxías 40 1 

NOIA 
Marine Bos Aires 

Galicia, S.L- Mª del 
Carmen Martínez 

Auxiliar de axuda a 
domicilio 

205 1 

2 

Auxiliar de axuda a 
domicilio 250 1 

Amarar, S.C. 
Coidador de discapacitados 

físicos e psíquicos 250 1 

Autoescola Miguel e 
Hijo, S.L. 

Transporte de mercadorías 
perigosas por estrada 

100 1 

Colexio Sagrado 
Corazón de Xesús 

As novas tecnoloxías na 
educación 

50 1 

Mega Riveira, S.L. CAD 2D Deseño asistido 
por computador 

40 1 

Pescados Juan 
Fernández, S.L. 

Manexo de ferramentas 
ofimáticas 32 1 

RIVEIRA 

Veicar, S.L.  7º curso de gases 18 1 

7 

Fonte: Elaboración propia con datos da Consellería deTraballo e Benestar. TOTAL 11 

 
Como pode apreciarse na táboa, a maior parte dos cursos pertencen a concellos situados 

na comarca de Barbanza, sendo o seu número 9, fronte aos 2 da comarca de Noia. A súa temática 
está relacionada fundamentalmente coa informática e novas tecnoloxías, así coma cos servizos 
socioculturais e á comunidade. 

 

PROGRAMACIÓN DO FSE PARA OCUPADOS 2009 

CONCELLO ENTIDADE ESPECIALIDADE Nº HORAS Nº 
CURSOS 

TOTAL 
CURSOS 

Reciclaxe teceduría de 
xénero de punto 240 1 

Jealfer, S.A. 
Reciclaxe e acabados de 

xénero de punto 240 1 BOIRO 

Veicar, S.L. Rescate en altura 21 1 

3 

Equipos de segunda 
intervención 18 3 Frigoríficos del 

Noroeste, S.A. 
(FRINSA) Plan de evacuación de 

centros de traballo 15 10 RIVEIRA 

Veicar, S.L. Rescate en altura 21 1 

14 

Fonte: Elaboración propia con datos da Consellería deTraballo e Benestar. TOTAL 17 

 
Na programación do 2009 prodúcese un incremento no número de cursos con respecto 

ao ano anterior, aínda que neste caso só pertencen á comarca de Barbanza. A temática varía con 
respecto ao ano anterior. 

 
Neste apartado tamén se consideraron as actividades de formación para ocupados 

xestionadas dende as Asociacións Sindicais e Empresariais do Pacto. A partir de datos a 
aproximados  proporcionados polas propias entidades, chegouse ás seguintes conclusións: 

 
Da análise dos datos proporcionados polos Sindicatos no período 2000-2008/09 derívase a 

seguinte distribución dos cursos por temáticas: 
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Na porcentaxe destacan os cursos relacionados coa seguridade e saúde laboral, (22%) do 
tipo de: “prevención de riscos laborais”, “formación sanitaria específica inicial”, “primeiros 
auxilios”, “manexo do estres”, mobilización de doentes e prevención de lesións”, …  
 

A estes séguenlles os cursos de informática e as súas aplicacións (17%): “informática de 
usuario”, “aplicacións informáticas de oficina”, “deseño de páxinas web”, …, así como os incluídos 
no sector do mar (16%): ”formación básica no mar”, “loita contra incendios” e “supervivencia no 
mar”. 

No ámbito da Seguridade e Saúde Laboral destaca tamén o labor das Mutuas e Consultoras 
na dotación de cursos de prevención de riscos e, no de Informática e Novas tecnoloxías, o das 
Academias de Informática presentes no territorio do Pacto, con cursos adaptados aos distintos 
sectores (Autocad, Novas tecnoloxías aplicadas ao sector do mar, deseño 3D modelizado, 
Administración avanzada de sistemas informáticos, …). 

 
 Nos últimos 3 anos as accións formativas estiveron concentradas nas áreas de Seguridade e 
saúde laboral (30%), Condución (23%) e Informática e Soldadura (10%). 

 
Así mesmo, dentro deste apartado consideramos necesario aludir tamén á formación 

proporcionada dende as Asociacións Empresariais. 
 

Entre os cursos de formación dirixidos a persoas ocupadas están aqueles desenvolvidos 
dende as asociacións empresariais da zona, tanto a través de fondos propios, como en colaboración 
con diversas entidades: Consellería de Innovación e Industria, Xunta de Galicia, Cámara de 
Comercio, BIC Galicia, … 
 

O estudo está baseado na información proporcionada polas asociacións empresariais da 
zona, sobre os cursos desenvolvidos dende o 2000 ao 2008. A este respecto hai que comentar que 
non se dispón de información de todos os anos, pola dificultade que supoñía ao non estar todos os 
datos informatizados. 
 

Segundo a temática destacan os cursos de “Informática e novas tecnoloxías” (procesador de 
textos, bases de datos, folla de cálculo…), de “Prevención de riscos laborais” e de “Escaparatismo e 
empaquetado”. 

 
Trátase de cursos de entre 10 e 80 horas, aínda que tamén consta algún de 200 e 300 

horas. 
Os cursos de menos de 10 horas, as xornadas, charlas, seminarios, …, non se tiveron en 

conta na estatística, aínda que forman parte da oferta xeral das asociacións. Por exemplo, aos 
cursos de Manipulador de alimentos habería que sumar todos aqueles cunha carga horaria inferior 
(entre 3 e 9 horas), que dende algunha asociación ofértanse con periodicidade mensual. Entre os 
cursos de menos de 10 horas tamén se encontrarían: “Captación de clientes”, “O empregado 
autónomo”, “Novas tecnoloxías”, “Técnicas de venda retallista”, “Atención ó cliente”, … 
 

Cabe sinalar de xeito separado, por pertencer a un sector específico, a formación 
impartida dende unha asociación empresarial da construción instalada na zona. Da análise dos datos 
proporcionados derívase que a maior parte dos cursos impartidos ata o momento están 
relacionados coa Seguridade e Saúde Laboral (39%), concretamente coa “Prevención de Riscos 
Laborais”, un aspecto importante de cara á redución da sinistralidade laboral neste ámbito de 
actividade. 
 

Tamén teñen un peso importante as accións relacionadas coa formación como 
operadores/as de maquinaria de construción (16%) e coa informática (14%); neste caso, tanto de 
carácter básico (“Iniciación á informática”, ...) como especializado (“Presto”, “Autocad 2”, …). 
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Nos últimos anos (2007-2009) seguen sendo maioritarios os cursos pertencentes ao 
ámbito da seguridade e prevención no traballo (máis do 50%), mentres que os de informática, medio 
ambiente e xestión de residuos e os de encargado de obra non están presentes no trienio. Respecto ao 
alumnado formado neste sector existe un enorme predominio do sexo masculino, que supón máis 
do 93%. 

 
Un aspecto a salientar é o importante decrecemento do número de accións formativas  

que pasaron das 19 do 2003 a só 5 no 2008. 
 
 
 

Dificultades na formación para persoas en activo 
 
Entre as principais dificultades coas que se atopa a formación para ocupados cabe sinalar 

que aínda non existe unha conciencia clara da importancia da formación para o desenvolvemento 
profesional do traballador e para a mellora da competitividade das empresas. Do mesmo xeito e 
pese a que o número de empresas formadoras creceu de xeito considerable ao longo do período 
2004-2008 (de 36 a 420) aínda debe avanzarse máis neste sentido, pois este é un recurso utilizado 
na maioría dos casos por grandes empresas e, no Pacto, a maior parte do tecido produtivo está 
representado por Pemes. Estas últimas acostuman a mostrar máis dificultades para facilitar a 
formación en horario laboral aos seus traballadores. 

 
 
Conclusións 
 
Á vista dos datos achegados considérase necesario incidir nos seguintes aspectos: 

 
� Mellorar a concienciación, tanto da poboación traballadora en activo como do 

empresariado, sobre a importancia da formación como medio para manter a 
competitividade empresarial e favorecer as competencias e ocupabilidade dos 
traballadores. 
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7. Programas Mixtos de Formación-
Emprego 

 
 
 

Os Programas Mixtos de Formación-Emprego están integrados pola oferta formativa de 
Escolas Obradoiro, Casas de Oficios e Obradoiros de Emprego. 
 

Tanto as Escolas Obradoiro como as Casas de Oficios proporcionan formación profesional 
ocupacional en alternancia coa práctica profesional a mozos desempregados maiores de 16 e 
menores de 25 anos. 
 

A duración das Escolas Obradoiro oscila entre 1 e 2 anos e conta con dúas etapas: unha 
primeira, de 6 meses, onde o alumnado recibe formación profesional teórico-práctica e ten dereito 
a unha beca de formación, e outra, entre 6 e 18 meses na que os alumnos-traballadores subscriben 
un contrato de traballo para a formación. Nas Casas de Oficios as dúas etapas teñen a mesma 
duración (6 meses). 
 

Os Obradoiros de Emprego son programas mixtos de emprego e formación dirixidos a 
persoas desempregadas de 25 ou máis anos. A súa duración pode ir dende os 6 meses ata o ano e 
o alumnado-traballador subscribe un contrato coa entidade promotora dende o comezo do 
Obradoiro. 

 
De xeito parello á formación e experiencia, os alumnos/as reciben orientación e 

asesoramento e información profesional e empresarial. 
 

Tanto os Obradoiros como as Casas e as Escolas son promovidos por entidades públicas 
ou privadas sen ánimo de lucro (en moitos casos os concellos) e contan cunha metodoloxía 
integradora que combina a formación “teórica” coa realización de obras ou servizos de utilidade 
pública ou social en actividades relacionadas cos novos xacementos de emprego, servizos de 
utilidade colectiva, servizos de ocio e culturais e servizos personalizados de carácter cotiá. 
 

No Pacto todos os programas foron promovidos por concellos, dándose un único caso de 
xestión mancomunada dos mesmos a través da Fundación Comarcal Noia. Este non é un recurso 
moi utilizado debido sobre todo á escasa cultura de colaboración entre concellos, que ven nesta 
posibilidade poucos beneficios e escasa viabilidade, ao que se unen problemáticas de tipo 
organizativo: reparto de gastos, desprazamentos entre concellos, proxección práctica dos 
proxectos… 

 
 No período 2000-2010 (ata o mes de novembro do último ano) promovéronse no 
conxunto do Pacto un total de 4 Escolas Obradoiro e 15 Obradoiros de Emprego.  
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OBRADOIROS DE EMPREGO NA ÁREA DO PACTO 

PERÍODO NOME DO OBRADOIRO ENTIDADE 
PROMOTORA 

ÁREA QUE 
ABRANGUE 

OE "Camiño Real" Concello de Boiro Boiro 
2001-2002 

OE "Río Tines" Concello de Outes Outes 

OE "Río Tines II" Concello de Outes Outes 
2002-2003 

OE "Vila do Mar" Concello de Rianxo Rianxo 

2004-2005 OE "Río Traba" Fundación comarcal 
Noia 

Lousame, Noia e 
Porto do Son 

OE "Río Tines III" Concello de Outes Outes 
2005-2006 

OE "A Veliña" Concello de Rianxo Rianxo 

2006-2007 OE "Illa de Sagres" Concello de Riveira Riveira 

OE "Recuperación e acondicionamento 
do Muíños de Ponte Goiáns" 

Concello de Boiro Boiro 

OE "Rianxo" Concello de Rianxo Rianxo 
2007-2008 

OE "Illote Noro" Concello de Riveira Riveira 

OE "Viveiro de Empresas" Concello de Boiro Boiro 

O.E “Minas de San Finx” Concello de 
Lousame 

Lousame 

OE "Río Tines IV" Concello de Outes Outes 
2009/2010 

OE "Illote Noro II" Concello de Riveira Riveira 

ESCOLAS OBRADOIRO 

1999-2000 EO "O Bosque" Concello de Outes Outes 

2000-2002 EO "Illa de Sagres" Concello de Riveira Riveira 

2001-2002 EO "Viana do Prior" Concello de A Pobra Pobra 

2002-2004 EO "Illa de Sagres II" Concello de Riveira Riveira 

Fonte: Elaboración propia con Información proporcionada polos AEDLs dos concellos e extraída 
das publicacións da Xunta de Galicia: Escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego en 

Galicia, dos distintos anos. 

 
 
Como se observa, a maioría das iniciativas concéntranse na comarca de Barbanza, sendo 

Riveira o concello con máis programas concedidos; no caso da comarca veciña as accións 
concéntranse en Outes. 

 
Mentres as Escolas Obradoiro deixaron de promoverse na zona no 2004, os Obradoiros 

teñen unha continuidade no tempo, agás os anos 2000-2001, 2003-2004 e 2008-2009. 
 
Esta situación pode responder ao feito de que os Obradoiros de Emprego acollen a un 

colectivo máis amplo (a franxa de idade é maior), cun soldo superior, con maior motivación e 
menores taxas de abandono que o das Escolas Obradoiro ou Casas de Oficios; por outra banda, 
estes programas ofrecen unha mellor resposta ás necesidades das obras ou proxectos, o que 
implica que haxa unha maior demanda. 

 
Respecto ás especialidades impartidas nos obradoiros de emprego, constátase que a oferta 

é moi repetitiva, concentrándose nas familias de Edificación e obra civil, Madeira, moble e cortiza e 
Agraria e nas especialidades de Carpintería, Cantería, Albanelería e Xardinería, feito que se repite 
nos programas de escolas obradoiro. 
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OBRADOIROS DE EMPREGO NA ÁREA DO PACTO 

PERÍODO NOME DO OBRADOIRO ESPECIALIDADES 

OE "Camiño Real" Albanelería e Cantería 
2001-2002 

OE "Río Tines" Albanelería, Cantería, Carpintería e Xardinería 

OE "Río Tines II" Albanelería, Cantería, Carpintería e Xardinería 
2002-2003 

OE "Vila do Mar" Albanelería, Cantería, Carpintería e Xardinería 

2004-2005 OE "Río Traba" Albanelería, Cantería, Carpintería e Xardinería 

OE "Río Tines III" Cantería, Carpintería e Xardinería 
2005-2006 

OE "A Veliña" Albanelería, Cantería, Carpintería e Xardinería 

2006-2007 OE "Illa de Sagres" 
Carpintería, Pavimentador con lastros e 
Xardinería 

OE "Recuperación e acondicionamento dos Muíños de 
Ponte Goiáns" 

Cantería, Carpintería e Xardinería-Viveirismo 

OE "Rianxo" 
Albanelería, Carpintería, Pavimentador con 
lastros e Xardinería 

2007-2008 

OE "Illote Noro" 
Carpintería, Pavimentador con lastros e 
Xardinería 

OE "Viveiro de Empresas" Albanelería e Carpintería 

O.E “Minas de San Finx” Albanelería e Carpintería 

OE "Río Tines IV" Albanelería e Cantería 
2009/2010 

OE "Illote Noro II" Albanelería, Carpintería e Xardinería 

ESCOLAS OBRADOIRO NA ÁREA DO PACTO 

PERÍODO NOME DA ESCOLA ESPECIALIDADES 

1999-2000 EO "O Bosque" Albanelería, Cantería, Carpintería e Xardinería 

2000-2002 EO "Illa de Sagres" Albanelería, Cantería e Xardinería 

2001-2002 EO "Viana do Prior" Albanelería, Cantería, Carpintería e Xardinería 

2002-2004 EO "Illa de Sagres II" Albanelería/Cantería, Carpintería e Xardinería 

Fonte: Elaboración propia con información proporcionada polos AEDLs dos concellos e extraídas das publicacións 
da Xunta de Galicia: Escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego en Galicia, dos distintos anos. 

 
 
 Como se pode apreciar na seguinte gráfica a distribución das especialidades formativas 
destes programas no Pacto é practicamente proporcional, variando só unhas décimas. 
 

DISTRIBUCIÓN DAS ESPECIALIDADES NOS 
PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN EMPREGO NO 

PACTO (2000-2010)

24,6%

24,6%26,2%

24,6%

Albanelería Cantería Carpintería Xardinería
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En canto á participación nestes programas, cabe resaltar o feito de que entre o 2000 e o 

2010 formáronse nos mesmos ao redor de 730 de persoas (datos aproximados), correspondendo 
o 56% ao sexo feminino.  

 
 

ALUMNADO DE ESCOLAS OBRADOIRO E OBRADOIROS DE EMPREGO NO PERÍODO 2000-2010 

Escolas Obradoiro 
Obradoiros de 

Emprego 
TOTAL Escolas e 

Obradoiros ÁREA ESPECIALIDADES 
H M T H M T H M T 

Albanelería 36 4 40 46 40 86 82 44 126 

Cantería 14 8 22 45 52 97 59 60 119 

Carpintería x x x 27 55 82 49 56 105 
BARBANZA 

Xardinería 17 23 40 8 61 69 25 84 109 

Albanelería 8 7 15 38 22 60 46 29 75 

Cantería 6 4 10 24 38 62 30 42 72 

Carpintería x x x 14 41 55 26 44 70 
NOIA 

Xardinería 4 6 10 2 42 44 6 48 54 

Albanelería 44 11 55 84 62 146 128 73 201 

Cantería 20 12 32 69 90 159 89 102 191 

Carpintería 34 4 38 41 96 137 75 100 175 
PACTO 

Xardinería 21 29 50 10 103 113 31 132 163 

Fonte: Elaboración propia con datos proporcionados polos técnicos/as de emprego dos 
distintos concellos e pola Fundación Comarcal Noia. TOTAL PACTO: 730 

 
 
As especialidades reflicten porcentaxes de participación similares entre sexos, agás no caso 

de albanelería e xardinería, cun 64% de homes na primeira e un 81% de mulleres na segunda.  
 

 

PORCENTAXE DE HOMES E MULLERES 
FORMADOS NA ESPECIALIDADE DE 

ALBANELERÍA NO PACTO

64%

36%

Homes Mulleres

PORCENTAXE DE HOMES E MULLERES 
FORMADOS NA ESPECIALIDADE DE 

CANTERÍA NO PACTO

47%

53%

Homes Mulleres

PORCENTAXE DE HOMES E MULLERES 
FORMADOS NA ESPECIALIDADE DE 

CARPINTERÍA NO PACTO

43%

57%

Homes Mulleres

PORCENTAXE DE HOMES E MULLERES FORMADOS NA 
ESPECIALIDADE DE XARDINERÍA NO PACTO

19%

81%

Homes Mulleres
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Con respecto á idade do alumnado, estudamos a distribución do alumnado por sexo e 
idade nos obradoiros de emprego, ao abranguer un maior rango de que os outros programas: 

 

ALUMNADO POR IDADES NO PERÍODO 2000-2010 (Obradoiros de Emprego) 

HOMES MULLERES 
ESPECIALIDADE ÁMBITO 25-29 

anos 
30-45 
anos 

>45 
anos TOTAL 25-29 

anos 
30-45 
anos 

>45 
anos TOTAL 

TOTAL 

Barbanza 8 21 17 46 x x x 40 86 

Noia 7 20 11 38 x x x 22 60 Albanelería 

Pacto 15 41 28 84 6 39 17 62 146 

Barbanza 12 22 10 44 11 36 5 52 96 

Noia 9 6 9 24 7 21 10 38 62 Cantería 

Pacto 21 28 19 68 18 57 15 90 158 

Barbanza 7 14 6 27 12 34 9 55 82 

Noia 4 5 5 14 5 20 16 41 55 Carpintería 

Pacto 11 19 11 41 17 54 25 96 137 

Barbanza x x x 8 11 39 11 61 69 

Noia x x x x 7 24 11 42 44 Xardinería 

Pacto 2 5 3 10 18 63 22 103 113 

Barbanza 29 62 34 125 37 133 38 208 333 

Noia 20 31 27 78 22 80 41 143 221 TOTAL 

Pacto 49 93 61 203 59 213 79 351 554 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos achegados polos AEDLs dos distintos concellos e pola Fundación Comarcal Noia. 
 
 
Nestes programas o número de persoas beneficiarias pasa das 500, das cales máis do 60%  

pertence ao sexo feminino, debido á prioridade que este colectivo ten no acceso aos mesmos. 
 
Por especialidades, os datos seguen sendo bastante equitativos, agás en carpintería e 

xardinería, onde o número de mulleres formadas ten un especial protagonismo: o 70% e o 91% 
respectivamente. 

 
En canto á idade, a categoría que acolle unha maior porcentaxe de participantes é o das 

persoas entre 30 e 45 anos, como se pode apreciar na seguinte gráfica: 
 

PORCENTAXE DE PERSOAS FORMADAS POR RANGO DE IDADE N OS 
OBRADOIROS DE EMPREGO (2000-2010)

19%

56%

25%

25-29 anos 30-45 anos >45 anos
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Para rematar, hai que subliñar a importancia dos programas mixtos de formación-emprego 
no territorio, xa que por unha parte, teñen como obxectivo favorecer a inserción, ao estar o 
alumnado contratado durante unha parte ou a totalidade dos mesmos (ao acabar contan con 
experiencia laboral) e a formación resulta máis atractiva ao estar moi ligada á práctica laboral e, por 
outra, favorecen ao territorio no que se implantan ao  beneficiarse este dos proxectos que se 
desenvolven no mesmo. 
  
 A este respecto, comentaremos brevemente e con carácter xenérico diferentes proxectos 
desenvolvidos no territorio Pacto a través destes programas. 
 

Os traballos desenvolvidos están relacionados directamente coas especialidades impartidas 
nos obradoiros; así, estes van dende a rehabilitación ou construción de edificios para destinalos a 
fins sociais ou culturais, rehabilitación do patrimonio histórico-artístico (igrexas, camiños, 
lavadoiros, fontes, cemiterios, …) ata construción e mantemento de parques, xardíns e áreas 
recreativas, reposición de mobiliario urbano, mellora de núcleos rurais (saneamento, 
pavimentación…) ou eliminación de barreiras arquitectónicas no seo dun plan de accesibilidade. 
Cabe destacar dentro dos proxectos desenvolvidos por un dos obradoiros que rematou este 
último ano (2010), a construción dun centro de formación-viveiro de empresas, pola importancia 
que isto pode ter para o fomento do emprendemento e, en xeral, do emprego na zona. 

 
 
 
Problemáticas dos programas mixtos de formación-

emprego 
 
Por outra banda, comentaranse unha serie de problemáticas asociadas a nivel xeral con 

estas políticas activas de emprego: 
 
Como se constata a partir dos datos expostos, a repetición das especialidades formativas é 

algo reiterado ao longo dos anos, o que implica unha necesidade de maior diversificación e 
adecuación ás necesidades do mercado laboral da zona para así garantir unha mellor inserción 
socio-laboral do alumnado ao remate do programa. Moitas veces as especialidades responden ás 
necesidades das entidades promotoras e dos proxectos que se queren desenvolver máis que ás 
necesidades reais do mercado de traballo. A repetición das mesmas tamén vén motivada pola 
dificultade de conseguir alumnado (repítense aquelas que xa tiveron éxito) e por prevaleceren os 
criterios de realización de determinadas obras, fronte aos criterios formativos. Con todo, este 
tema implica unha dificultade engadida: a necesidade de adecuación das aulas e talleres necesarios 
para o desenvolvemento das especialidades, o cal suporía para as entidades promotoras unha nova 
inversión no caso de cambiar as especialidades solicitadas. Así mesmo, o mercado laboral segue 
unha tendencia cíclica, polo cal especialidades que agora poden non ser as máis axeitadas, dentro 
dun tempo poden volver a ter saída, como por exemplo aquelas relacionadas co sector da 
construción.  

 
Unha problemática engadida é que os programas non cumpren moitas veces os seu 

obxectivo principal: facilitar a inserción laboral das persoas participantes, o que supón a súa 
principal eiva, pois a porcentaxe de inserción é moi baixa en relación ao custo dos mesmos. 

 
Por outra banda, falta motivación por parte do alumnado que non valora o aspecto 

formativo, senón que, ao igual que ocorre con outras accións formativas, prima a contrapartida 
económica; deste xeito, habería que reformular o proceso selectivo, dando prioridade á motivación 
da persoa á hora de formarse co fin de que logo se implicase activamente na busca de emprego. 
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Así mesmo, para intentar avanzar na consecución dos obxectivos de inserción, deberían 
potenciarse os servizos de orientación laboral/acompañamento ao remate do programa, posto que 
non acostuman levarse a cabo a non ser baixo demanda do propio interesado. 

 
En definitiva, habería que incidir en 3 aspectos principais: Modificar os criterios de 

selección de docentes e alumnado, primando o aspecto motivacional e as posibilidades reais de 
inserción; centrar os programas no aspecto formativo, máis que nos resultados das obras; e 
potenciar os servizos de orientación laboral ao remate dos programas, levando a cabo un 
seguimento individualizado das persoas participantes nos mesmos. 

 
 
 

Conclusións 
 

� Os programas mixtos de formación-emprego teñen xa unha tradición na zona, que leva 
sendo beneficiaria dos mesmos dende hai anos. En total desenvolvéronse un total de 19 
programas na última década (4 Escolas Obradoiro e 15 Obradoiros de Emprego). 

� A oferta formativa repítese ao longo dos anos, concentrándose en 4 ou 6 especialidades 
básicas: Albanelería, carpintería, cantería (pavimentador con lastros) e xardinería 
(xardinería-viveirismo). Estas, á súa vez, intégranse en 3 familias profesionais: Edificación e 
obra civil, Madeira, moble e cortiza e Agraria. É preciso, polo tanto, actualizar estas 
especialidades adaptando a oferta ás necesidades e demandas do mercado laboral, 
enfocándoas tamén cara os novos viveiros de emprego. 

� En boa medida, as infraestruturas necesarias para a impartición de cada especialidade 
formativa determinan tamén a elección das mesmas, ao recurriren os concellos a recursos 
xa existentes ou que se puxeron en marcha en antigos programas, co aforro económico 
que iso conleva. 

� A importancia destes programas para a zona vén determinada polo seu carácter, ao 
establecer beneficios tanto para a poboación formada nos mesmos, de cara á mellora da 
súa cualificación que garanta unha inserción sociolaboral satisfactoria, como para as 
entidades promotoras, ao revertiren as obras na mellora do contorno xeral. Con todo,  a 
maioría das veces non se cumpre o obxectivo básico dos mesmos: a inserción laboral das 
persoas participantes. 

� Algunhas accións de cara á mellora da efectividade destes programas serían: modificar os 
criterios de selección de docentes e alumnado, darlle máis importancia ao aspecto 
formativo e establecer unha rede de acompañamento sociolaboral posterior ao remate do 
programa, específica para as persoas participantes no mesmo. 
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8. Formación Profesional Regrada 
 

A FP inicial é aquela dirixida principalmente á poboación escolar, que proporciona unha 
formación ampla e polivalente co fin de capacitar para o desempeño cualificado dunha profesión. 
Conduce a titulacións con validez académica e profesional e está xestionada pola Administración 
Educativa (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria) e regulada nestes momentos pola 
LOE. 

Dentro desta podemos diferenciar entre a FP de base, presente nos currículos da ESO e 
do Bacharelato, e a FP específica, identificada cos ciclos formativos da FP. 
 

As ensinanzas da FP específica están organizadas en ciclos formativos: “ensinanzas de 
estrutura modular e duración variable que teñen como finalidade primordial preparar ao alumnado para o 
exercicio cualificado dunha profesión”. Os ciclos poden ser de grao medio ou de grao superior e 
conducen ás titulacións de Técnico e Técnico Superior, respectivamente.  

 
Entre as novidades que introduce a nova Lei de Educación (Lei 2/2006, de 3 de maio de 

Educación) están: a creación de novos títulos asociados a novas familias profesionais, actualización 
das denominacións dos títulos actuais e os curriculos ou a implantación doutros títulos. 

 
A nova FP conleva unha maior especialización e polivalencia dos títulos ao ampliar todos os 

ciclos a 2.000 horas, a equiparación das titulacións coas da Unión Europea, o que favorece a 
mobilidade profesional, a incorporación do certificado de prevención de riscos laborais de nivel 
básico nas profesións que o requiran, o acceso a calquera estudo universitario dende calquera ciclo 
formativo de grao superior ou a validación dos estudos de FP de grao superior por créditos 
universitarios. 

 
 

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGRADA (CURSO 2009/2010) 
CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO 

CONCELLO CENTRO 
CICLO FORMATIVO FAMILIA PROFESIONAL 

Equipos electrónicos de consumo Electricidade e electrónica 
BOIRO IES Espiñeira 

Xestión administrativa Administración e xestión 

Equipos electrónicos de consumo Electricidade e electrónica 
IES Campo de San Alberto 

Xestión administrativa Administración 

IES Virxe do Mar Laboratorio de imaxe Imaxe e son 

Comercio Comercio e márketing 

NOIA 

CPR María Assumpta 
Xestión administrativa Administración e xestión 

IES da Pobra do Caramiñal Coidados auxiliares de enfermaría Sanidade 
POBRA 

CPR Divino Maestro Xestión administrativa Administración e xestión 

PORTO DO 
SON 

IES de Porto do Son 
Condución de actividades físico-deportivas 

no medio natural 
Actividades físicas e deportivas 

RIANXO IES Félix Muriel Atención sociosanitaria Servizos socioculturais e á comunidade 

Carrozaría 
Transporte e mantemento de 

vehículos  

Electromecánica de vehículos 
Transporte e mantemento de 

vehículos 

Instalacións eléctricas e automáticas Electricidade e electrónica 
IES Coroso 

Montaxe e mantemento de instalacións de 
frío, climatización e produción de calor 

Instalacións e mantemento 

IES Leliadoura Xestión administrativa Administración e xestión 

RIVEIRA 

Esc. Oficial Náutico-
Pesqueira 

Operación, control e mantemento de 
máquinas e instalacións do buque 

Marítimo - pesqueira 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
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CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGRADA (CURSO 2009/2010) 
CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 

CONCELLO  CENTRO  
CICLO FORMATIVO FAMILIA PROFESIONAL 

BOIRO IES Espiñeira Administración e finanzas Administración e xestión 

Administración e finanzas Administración e xestión 
NOIA IES Campo de San Alberto 

Laboratorio de diagnóstico clínico Sanidade 

POBRA IES da Pobra do Caramiñal Dietética Sanidade 

Automoción 
Transporte e mantemento de 

vehículos IES Coroso 
Instalacións electrotécnicas Electricidade e electrónica 

Administración de sistemas informáticos  Informática e comunicacións 

Administración e finanzas Administración e xestión IES Leliadoura 
Desenvolvemento de aplicacións 

informáticas 
Informática e comunicacións 

RIVEIRA 

Esc. Oficial Náutico-
Pesqueira 

Supervisión e control de máquinas e 
instalacións do buque 

Marítimo - pesqueira 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 
 
 A oferta formativa do Pacto está composta por 27 ciclos formativos, 17 de Grao Medio e 
10 de Grao Superior, que se ofertan en 11 centros que imparten ensinanzas de Formación 
Profesional Inicial ou Regrada, dos cales ao redor do 82% ten carácter público e os restantes teñen 
ensinanzas concertadas. (Datos curso 2009/2010) 
 

A través do contacto cos centros educativos da zona que imparten ensinanzas de 
formación profesional recolleuse información sobre a evolución da oferta de ciclos nos últimos 10 
anos, para ver cales tiveron unha continuidade no tempo e cales foron suprimidos ou sufriron 
modificacións. 
 

A maior parte dos ciclos véñense desenvolvendo de forma continuada dende o curso 
2000/2001 (ou anteriores), aínda que algúns comezaron de xeito máis tardío, como o de atención 
sociosanitaria, que se oferta dende o 2008/2009. 

 
Na oferta formativa de ciclos de grao medio desapareceu o de “pesca e transporte 

marítimo” (ofertado en Riveira nos cursos 2003/2004 e 2005/2006; ciclo de 2 anos con dúas 
promocións formadas); dos 3 ciclos de “comercio” existentes no Pacto (presentes en Noia e 
Riveira ata o 2006/2007, e en Rianxo durante o período 2001/2003) recupérase este curso o de 
Noia; con respecto aos de grao superior, o ciclo de “saúde ambiental” (Noia) ofertado ata o 
2006/2007, foi substituído no 2007/2008 polo de “laboratorio de diagnóstico clínico”, da mesma 
familia profesional. 

 
Con respecto ao ciclo medio de “equipos e instalacións electrotécnicas”, hai un cambio na 

denominación con respecto ao curso anterior, co cal é substituído para o curso 2009/2010 polo de 
“instalacións eléctricas e automáticas”. 
 
 A maioría dos centros, así como dos ciclos formativos, están situados na comarca de 
Barbanza, que acolle o 64% e 70% dos mesmos, respectivamente. Hai que destacar tamén que o 
80% dos ciclos formativos de grao superior están na comarca de Barbanza. 
 
 Atendendo á familia profesional, os ciclos estarían distribuídos do seguinte xeito: 1 de 
Actividades Físicas e Deportivas, 2 da familia Marítimo - Pesqueira, 8 de Administración e Xestión 
(2 especialidades), 1 de Comercio e Márketing, 1 de Imaxe e Son, 4 de Electricidade e Electrónica 
(3 especialidades), 2 de Informática e Comunicacións, 3 de Transporte e Mantemento de Vehículos, 
1 de Instalacións e Mantemento, 3 de Sanidade e 1 de Servizos Socioculturais e á Comunidade. Así, 
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pois, os ciclos que se imparten no Pacto pertencen a 11 Familias Profesionais, das 22 en que se 
organiza a Formación Profesional Inicial ou Regrada, sendo maioritarios en número aqueles 
asociados ás familias de Administración e Xestión e Electricidade e Electrónica. Con todo, as que 
presentan unha maior variedade de especialidades son: Electricidade e Electrónica, Transporte e 
Mantemento de Vehículos e Sanidade, con 3 ciclos formativos diferentes cada unha. 
 

Polo tanto, non existe formación relacionada coas seguintes familias profesionais: Agraria, 
Artes Gráficas, Edificación e Obra Civil, Enerxía e Auga, Fabricación Mecánica, Hostalería e 
Turismo, Imaxe Persoal, Industrias Alimentarias, Madeira, moble e cortiza, Química e Téxtil, 
Confección e Pel. Estas familias concentran un total de 44 ciclos (réxime ordinario) que non teñen 
oferta no Pacto. 

 
 En canto a aquelas familias para as que non existe Formación Profesional no Pacto 
consideramos que é importante destacar sobre todo a de Hostalería e Turismo, xa que no 2009, 
Camareiros, barmans e asimilados foi unha das ocupacións máis contratadas tanto femininas como 
masculinas en ambas as dúas comarcas (871 contratos mulleres e 1.244 contratos homes), así como 
a de Cociñeiros e outros preparadores de comidas entre o sexo feminino (con 264 contratos). Do 
mesmo xeito, o desenvolvemento turístico aínda é algo que queda por explotar no territorio, co 
cal as profesións asociadas deberían ter boas perspectivas de futuro. 

 
 En termos xerais, podemos comentar que a matriculación nos ciclos formativos está 
bastante en consonancia coa realidade laboral da zona. Destaca o feito da baixa matriculación no 
ciclo de Comercio que contrasta cos indicadores de contratación no 2009, posto que a ocupación 
Dependentes e exhibidores estivo entre as 10 máis contratadas femininas nas dúas comarcas do 
Pacto e masculinas no caso de Noia. A escasa matriculación quizais pode coincidir en parte coa 
realidade do mercado laboral, xa que aínda que no Pacto hai un gran número de empresas do 
sector servizos vinculadas ao comercio, para a ocupación Dependentes e exhibidores…, a máis 
relacionada co ciclo, non se acostuma a esixir unha titulación concreta. Esta baixa matriculación 
tamén pode ser debida a que as persoas interesadas non estiveran ao tanto da súa existencia por 
ser un ciclo que non se ofertaba na zona dende o 2006/2007, pois a matriculación contrasta co 
feito de que ocupacións como Dependentes e exhibidores está entre as 10 máis contratadas 
femininas do 2009 nas dúas comarcas do Pacto (700 contratos en Barbanza e 285 en Noia) e entre 
as máis contratadas masculinas en Noia (51 contratos). Así mesmo, tamén está no grupo das máis 
ofertadas na comarca de Barbanza, con 18 ofertas. 

 
Hai que comentar que, aínda que non existe ningún tipo de ciclo asociado a esta familia no 

Pacto, está en construción un centro de formación no concello de Boiro que ten previsto homologar 
aulas para a impartición de diversos cursos, entre os que estarán algúns relacionados coa 
Hostelería, feito que podería axudar a cubrir esta carencia. Así mesmo, o concello de Riveira segue 
coas xestións para a concesión dalgunha especialidade de FP regrada da familia de Hostalería. 

 
Finalmente, un dato a salientar é que no Pacto non existe ningún centro no que se 

impartan ensinanzas de FP para persoas adultas, estando os máis próximos en Santiago. Quizais a 
configuración dun centro integrado de FP comarcal podería solventar esta carencia, ao permitir 
unha maior flexibilidade no horario do alumnado, que podería así compatibilizar os estudos coa 
vida laboral e/ou familiar. Os ciclos da FP a distancia ofertáronse de xeito experimental na nosa 
Comunidade Autónoma durante o 2004/2005, con algúns módulos da rama Informática, pero non 
volveron a retomarse ata o 2010. Recentemente publicouse a Orde do 5 de novembro de 2010 
pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial 
polo réxime para as persoas adultas, nas modalidades a distancia e semipresencial. Con todo, polo 
de hai un centro que acolla este tipo de ensinanzas, ofertando 2 ciclos cos seus módulos 
correspondentes: Educación Infantil e Emerxencias Sanitarias. 
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9. Programas de Garantía Social e 
Programas de Cualificación 
Profesional Inicial 

 
 

Os Programas de Garantía Social (PGS) da LOXSE eran programas de carácter non 
regrado destinados ao alumnado que abandonaba o sistema educativo sen conseguir os obxectivos 
do ensino obrigatorio (título de ESO), co fin de que adquirisen unha formación básica e profesional 
que lles permitise tanto a incorporación á vida activa como a continuación de estudos, 
especialmente na FP de grao medio (trala superación dunha proba de acceso). 
 
 Os destinatarios dos PGS eran mozos menores de 21 anos e que cumprisen 16 no ano de 
comezo do programa, que non acadasen os obxectivos da ESO nin posuísen titulación de FP. 
 

Caracterizábanse por contar cunha alta flexibilidade interna e un elevado compoñente 
profesionalizador e estaban abertos á participación doutras institucións e administracións públicas e 
privadas. Con carácter xeral comprendían as áreas de: formación profesional específica, formación 
e orientación laboral, formación básica, actividades complementarias e titoría. 

 
A súa duración oscilaba entre as 800 e 1.000 horas distribuídas nun curso académico, 

podían desenvolverse a través de distintas modalidades e contaban cunha oferta distribuída en 60 
perfís profesionais aproximadamente. 
 

Os actuais programas de cualificación profesional inicial (PCPI), xurdidos ao amparo da Lei 
Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación, están regulados na nosa comunidade pola Orde do 
13 de maio de 2008. As súas características e finalidade son similares ás dos PGS, aínda que con 
algunhas variacións: 
 

Os destinatarios serán persoas entre 16 a 19 anos, que non obtivesen o título de graduado 
en ESO e non tiveran cursado con anterioridade outro programa e, excepcionalmente, alumnado 
de 15 anos (co compromiso de cursar os módulos voluntarios). 

 
Para os requisitos do límite superior de idade e a non matriculación noutro PCPI existen 

excepcións, para as ofertas dirixidas a alumnado con necesidades educativas especiais e para as de 
programas externos de modalidade C. 

 
Tamén existen varias modalidades e no caso da modalidade C, poderán participar as 

corporacións locais, asociacións profesionais, asociacións non gobernamentais e outras entidades 
empresariais e sindicais baixo coordinación e logo da autorización da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. 
 

Acolle dous tipos de módulos: 
 

• Obrigatorios: módulos específicos e módulos formativos de carácter xeral (900 horas). 
• Voluntarios: conducentes á obtención do título. 
 
Incorpora como novidade os módulos voluntarios para a obtención do título de graduado en 

ESO, que serán cursados durante o segundo ano do programa. 
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A superación dos módulos obrigatorios conduce á obtención dun certificado de 
profesionalidade de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e a superación dos 
voluntarios ao título de graduado en ESO. 

 
 Analizando os datos recollidos no IGE dende o 2004/2005 ao 2007/2008, apréciase un 
incremento das persoas matriculadas en PGS na zona Pacto, tendencia oposta á da provincia e do 
conxunto da Comunidade Autónoma, onde as cifras descenden ao longo do período. 
 
 Un total de 9 centros educativos teñen autorizadas ensinanzas ofertadas a través de 
Programas de Cualificación Profesional Inicial, quedando cubertas as necesidades de todos os 
concellos do Pacto. A maioría inclúese dentro dos programas da Modalidade C Mixta, segundo a 
cal os centros poden ofrecer calquera dos perfís autorizados na modalidade, tomando en 
consideración os convenios coas empresas e as características do alumnado. 
 
 Coa colaboración dos centros que ofertan estes programas na zona recadáronse datos 
aproximados sobre a participación do alumnado nos distintos perfís: A nivel xeral, os perfís que 
abarcan unha maior porcentaxe de alumnado son os de: “servizos auxiliares de oficina”, “axudante 
de mecánica xeral e electricidade do vehículo”, “operario de instalacións eléctricas de baixa 
tensión” e “dependente de comercio” no período 2000-2008. 
 
Así mesmo, segue apreciándose unha masculinización e feminización de determinados perfís. 

 
 
Para o curso 2009/2010 estaban autorizados os seguintes perfís: 

 
 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN CENTROS PÚBLICOS 2009/2010 
CONCELLO CENTRO PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL AUTO RIZADOS 2009-2010 

BOIRO IES Praia Barraña Modalidade C  Calquera programa de cualificación profesional inicial dos do cadro seguinte 

LOUSAME CPI Cernadas de Castro Modalidade C  Calquera programa de cualificación profesional inicial dos do cadro seguinte 

NOIA  IES Campo de San Alberto Modalidade C  Calquera programa de cualificación profesional inicial dos do cadro seguinte 

OUTES IES Poeta Añón Modalidade C  Calquera programa de cualificación profesional inicial dos do cadro seguinte 

POBRA IES da Pobra do Caramiñal Modalidade C  Calquera programa de cualificación profesional inicial dos do cadro seguinte 

PORTO DO SON IES de Porto do Son Modalidade C  Calquera programa de cualificación profesional inicial dos do cadro seguinte 

RIANXO IES Félix Muriel Modalidade C  Calquera programa de cualificación profesional inicial dos do cadro seguinte 

Modalidade A  PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións 
IES Coroso 

Modalidade A  PCPI de mantemento de vehículos RIVEIRA 

IES Leliadoura Modalidade C  Calquera programa de cualificación profesional inicial dos do cadro seguinte 

Fonte: Elaboración propia con datos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 
 

 
A esta oferta súmase a do CPR Divino Maestro (A Pobra do Caramiñal) que ten 

autorizado o perfil de Servizos administrativos na modalidade A. Só outro dos centros do Pacto 
ofrece PCPIs na modalidade A; é dicir, os programas de formación educativa e profesional, que se 
desenvolven integramente no centro educativo. 
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CADRO PERFÍS AUTORIZADOS NA MODALIDADE C 

FAMILIA PROFESIONAL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
INICIAL 

PCPI de arranxos florais 

PCPI de producións agrícolas Actividades agrarias 

PCPI de xardinería e viveirismo 

Administración  PCPI de servizos administrativos 

Artes gráficas PCPI de reprografía 

Comercio e márketing PCPI de comercio 

PCPI de albanelería 
Edificación e obra civil 

PCPI de revestimentos de obra 

PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións 
Electricidade e electrónica 

PCPI de montaxe de redes eléctricas 

Fabricación mecánica PCPI de fabricación mecánica 

PCPI de aloxamento 

PCPI de cociña 

PCPI de pastelaría 
Hostalaría e turismo 

PCPI de servizos de restauración 

PCPI de estética 
Imaxe persoal 

PCPI de peiteado 

Informática PCPI de informática 

Madeira e moble PCPI de carpintaría 

Mantemento de vehículos 
autopropulsados PCPI de mantemento de vehículos 

Mantemento e servizos á produción PCPI de fontanaría, calefacción e climatización domésticas 

PCPI de emprego doméstico 
Servizos socioculturais e á comunidade 

PCPI de limpeza de edificios, locais e moblaxes 

Téxtil, confección e pel PCPI de costura 

Vidro e cerámica PCPI de cerámica 

Fonte: Elaboración propia con datos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
 

 
En canto aos centros autorizados para impartir os módulos voluntarios dos PCPI (2º 

curso), a relación está recollida na seguinte táboa: 
 

Dous dos centros corresponden á comarca de Noia e un á de Barbanza. 
 

CENTROS MÓDULOS VOLUNTARIOS (2009/2010) 

CONCELLO CENTRO 

NOIA IES Campo de San Alberto 

OUTES IES Poeta Añón 

RIVEIRA IES Nº1 

Fonte: Elaboración propia con datos da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria. 
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O estudo desta oferta formativa é importante ao supoñer unha alternativa para os mozos 
que non conseguen acadar o título de ESO, xa que proporciona unha cualificación mínima (de nivel 
I do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais) de cara ao acceso ao mundo laboral. 

 
 A evolución do alumnado matriculado en Programas de Garantía Social amosa un incremento 
da matrícula no Pacto durante o período 2004-2008, en oposición ao acontecido nos ámbitos 
provinciais e autonómico. 
 

Os perfís das familias de “Mantemento de vehículos”, “Administración”, “Electricidade e 
electrónica” e “Comercio e márketing” foron os que acolleron unha maior porcentaxe de 
alumnado, debido á existencia de PGS da modalidade A para as citadas familias. Ao igual que nos 
ciclos formativos segue a existir unha reprodución na matriculación en determinados perfís en 
función do xénero. 

 
 
Finalmente, só comentar en relación a estes programas, a necesidade de contar con 

empresas para a realización dos módulos obrigatorios e a necesidade de motivar adecuadamente 
ao alumnado para o seu aproveitamento. 
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10. Educación de Adultos 
 
 

Como recolle a Lei Orgánica 2/2006 de Educación, do 3 de maio, no seu artigo 66.1 “A 
educación de persoas adultas ten a finalidade de ofrecer a todos os maiores de 18 anos a posibilidade de 
adquirir, actualizar, completar ou ampliar os seus coñecementos e aptitudes para o seu desenvolvemento 
persoal e profesional”. 
 

Na comarca de Noia existen dous IES que imparten ensinanzas básicas iniciais e educación 
secundaria para persoas adultas, e en Barbanza un, pero que ademais das citadas ensinanzas oferta 
tamén bacharelato. En todos os casos a modalidade é presencial.  
 

CENTROS QUE IMPARTEN ENSINANZAS DE ADULTOS (2009/2010) 

CONCELLO NOME DO CENTRO ENSINANZAS AUTORIZADAS 

Ensinanzas básicas iniciais 
NOIA IES Campo de San Alberto 

Educación secundaria para persoas adultas 

Ensinanzas básicas iniciais 
OUTES IES Poeta Añón 

Educación secundaria para persoas adultas 

Ensinanzas básicas iniciais 

Educación secundaria para persoas adultas RIVEIRA IES Nº 1 

Bacharelato 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 
 
Como se comentou con anterioridade e segundo os datos da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria non existe na zona Pacto oferta formativa de ciclos de FP inicial para 
adultos. A máis próxima encóntrase en Santiago. Quizais a configuración dun centro integrado de 
FP comarcal podería solventar esta carencia, ao permitir unha maior flexibilidade no horario do 
alumnado, que podería así compatibilizar os estudos coa vida laboral e/ou familiar. 

 
Os ciclos da FP a distancia ofertáronse de xeito experimental na nosa Comunidade 

Autónoma durante o 2004/2005, con algúns módulos da rama Informática, pero non volveron a 
retomarse ata o 2010. Recentemente publicouse a Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se 
establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime 
para as persoas adultas, nas modalidades a distancia e semipresencial. Con todo, polo de hai un 
centro que acolla este tipo de ensinanzas, ofertando 2 ciclos cos seus módulos correspondentes: 
Educación Infantil e Emerxencias Sanitarias. 
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11. Ensinanzas de idiomas: Escolas 
Oficiais de Idiomas 

 
 

Hai Escolas Oficiais de Idiomas en cada unha das catro provincias galegas, así como 
seccións dependentes das mesmas que axudan a desmasificar estes centros e achegan este tipo de 
formación ao eido local. Vinculadas á EOI de Santiago atópanse as seccións de Noia (no IES Virxe 
do Mar) e Riveira (no IES Nº 1), co cal cóbrense as necesidades formativas das dúas comarcas do 
Pacto. 

 

Aínda que noutros centros si ocorre, no caso das seccións establecidas nas comarcas de 
Barbanza e Noia, dependentes da Escola Oficial de Idiomas de Santiago, non atopan polo de agora 
dificultades coa oferta de prazas.   
 

No tocante á existencia de centros de apoio titorial para cursar as ensinanzas de Inglés na 
modalidade a distancia, tamén se conta con centros nas dúas comarcas, coincidentes na situación 
coas seccións antes sinaladas.  

 
 

CENTROS DE APOIO TITORIAL do Programa "That´s English!" (Provincia de A Coruña) 

CENTROS 
EOI A 

Coruña 
Sección 
Carballo  

IES Agra de 
Raíces, Cee 

IES Nº 1, 
Riveira 

IES Moncho 
Valcarce, As Pontes 

EOI de 
Santiago 

IES Virxe do 
Mar, Noia 

IES Fontexería, 
Muros 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos do folleto informativo das Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia  
(Curso 2007-2008). 

 

 
Finalmente, a oferta formativa das EOI consta das seguintes especialidades: 

 

OFERTA FORMATIVA (Curso 2007-2008) 

CENTROS CONCELLO OFERTA FORMATIVA 

EOI sección Noia NOIA Inglés 

OFERTA FORMATIVA (Curso 2008-2009) 

CENTROS CONCELLO OFERTA FORMATIVA 

EOI sección Noia NOIA Inglés e Francés 

EOI sección Riveira RIVEIRA Inglés 

OFERTA FORMATIVA (Curso 2009-2010) 

CENTROS CONCELLO OFERTA FORMATIVA 

EOI sección Noia NOIA Inglés e Francés 

EOI sección Riveira RIVEIRA Inglés 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos proporcionados polos propios centros. 

 
 
No curso 2009/2010 ofertáronse en Noia Inglés completo (básico, intermedio e avanzado) 

e os niveis que van do básico I ata intermedio II no caso de Francés. 
  
 No tocante ao alumnado matriculado, no curso 2008/2009 na sección de Noia houbo 245 
alumnos/as en Inglés e 38 en Francés na modalidade oficial–presencial. Por libre, matriculáronse 45 
alumnos/as no nivel básico, 22 no intermedio e 6 no avanzado. 

 
A maior demanda no ensino presencial corresponde aos niveis intermedios I e II aos que se 

pode acceder directamente por titulación. 
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Polo que respecta ás especialidades, empézase a demandar Alemán e Portugués. 
 

No caso de Riveira a oferta inclúe todos os niveis de Inglés, agás o Avanzado II, sendo os 
máis demandados na oferta presencial o básico I (para xente sen coñecementos) e o intermedio I 
(acceso dende o Bacharelato). 

 
No 2008/2009 matriculáronse 168 persoas na modalidade oficial-presencial e 10 por libre. 
 
Tamén neste caso a oferta é suficiente para cubrir a demanda da zona; en canto ás 

especialidades comézase a solicitar Francés e Italiano. 
 

Dentro das accións formativas para persoas en situación de desemprego desenvolvidas no 
período estudado a formación relacionada cos idiomas é insignificante, sendo máis representativa 
nas accións de formación continua, aínda que nunha porcentaxe pouco elevada.  

 
En conclusión, pese a existiren recursos na zona, deberían fomentarse máis, pola 

importancia que os idiomas teñen para favorecer a cualificación profesional e a mobilidade das 
persoas traballadoras. 
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12. Programas de Cooperación 
 
 Os programas de cooperación son programas de axudas e subvencións dirixidos á mellora 
da empregabilidade das persoas demandantes de emprego por medio da adquisición de experiencia 
profesional, así como ao fomento de novas actividades capaces de xerar emprego a nivel local. As 
entidades promotoras poderán ser as entidades locais e outros órganos e organismos das 
administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro. 
 
 O regulamento deste programas no 2010 está recollido nas seguintes Ordes: (unha para 
entidades locais e outra para administracións públicas distintas da local, universidades e entidades 
sen ánimo de lucro):  
 
 Orde do 19 de febreiro de 2010 pola que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do 
ano 2010, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación 
no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria. 
 
 Orde do 10 de marzo de 2010 pola que se establecen as bases que regulan para o exercicio do 
ano 2010, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación 
no ámbito de colaboración cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, 
universidades e entidades sen ánimo de lucro e se procede á súa convocatoria para o ano 2010. 
 

Para estudar o tipo de contratacións realizadas ao abeiro dos programas de cooperación 
no Pacto, recadouse información a través dos AEDLs, dando como froito unha aproximación froito 
da sondaxe realizada e que recollemos no estudo “Análise Inicial da Situación”. 
 

Ao longo dos 4 anos estudados (2005-2008) predominan como áreas maioritarias nas 
contratacións as de: “Salvamento e socorrismo”, “Protección cidadá” e “Obras e urbanismo”, ás que se 
une a partir do 2006 “limpeza viaria e de praias”. 
 

Respecto á distribución das contratacións por sexos, destaca o maior peso do colectivo 
masculino nos 4 anos. 

 
Dentro das áreas que recollen unha maior porcentaxe de contratacións, destaca a 

porcentaxe de homes en “Protección cidadá” e “Salvamento e socorrismo” (no 2007 os valores son 
próximos). En “Obras e urbanismo”, despois dun predominio do sector masculino nos dous 
primeiros anos, a diferenza entre ambos sexos diminúe significativamente no 2007 e 2008. En canto 
ao último sector maioritario (“limpeza”) o reparto é case equitativo. 
 

Ademais dos programas de cooperación propiamente ditos, é importante sinalar as 
contratacións establecidas con cargo ao Plan Integral de Emprego de Galicia (PIEG), para o cal 
contamos con datos aproximados do 50% de concellos que integran o Pacto, o que serve para ter 
unha lixeira idea do tipo de contratacións. A maioría das contratacións están encadradas dentro das 
actividades da Rede Natura, seguida pola de obras/ mellora de infraestruturas e limpeza de áreas 
recreativas. 

 
Finalmente, a partir do contacto cos Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local e 

Axentes de Emprego da zona (datos proporcionados por algo menos da metade) recadáronse 
algúns datos referidos aos programas de cooperación: (Fonte: Análise Inicial da Situación) 
 

Existe unha repetición no tipo de obras ou servizos para os que se contrata xente a través 
destes programas, debido sobre todo a necesidades da propia entidade contratante, aínda que, 
nalgúns casos, tamén se sinala o feito de considerar que existen maiores posibilidades de inserción 
neste tipo de traballos. 
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Con todo, hai que considerar que os recursos dos concellos son limitados, polo cal se bota 
man deste tipo de programas para cubrir as necesidades existentes. 

 
En relación con isto, tampouco se dou ningún caso de aproveitamento destes programas 

para a execución de obras ou servizos de carácter innovador. 
 
Frecuentemente, durante os procesos de selección, realízanse ampliacións de sondaxe 

debido a inadecuacións do perfil dos candidatos ao posto de traballo. Prima, sobre todo, a 
experiencia, pero tamén as actitudes e aptitudes para o posto, a formación específica relacionada 
co mesmo e, en ocasións, as posibilidades de inserción posterior. As contratacións son 
normalmente a xornada completa e máis da metade dos técnicos enquisados considera que a 
empresa privada valora a experiencia adquirida por medio destes programas. 

 
Con todo, no 60% dos casos non existe ningunha medida de control e avaliación da 

mellora da empregabillidade dos participantes nin un seguimento posterior. No resto, faise este 
seguimento só durante o tempo de duración do programa. 

 
Normalmente tampouco se desenvolven outras accións complementarias dirixidas á 

mellora da inserción laboral ao remate da contratación; só nun caso complementáronse con 
accións de orientación e intermediación laboral.  

 
 
 
 

Conclusións: 
 
 

� Apréciase unha repetición no tipo de obras e servizos a desenvolver a través destes 
programas, debido, nalgunhas ocasións, a necesidades das entidades contratantes. 

� Ao igual que ocorre con outros programas dirixidos á mellora da empregabilidade e inserción 
laboral das persoas demandantes de emprego, non existen medidas de control e avaliación 
destes programas nin accións complementarias dirixidas ao acompañamento posterior ao 
remate da contratación. 
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13. Programas integrados para o 
emprego: programas experimentais 
de emprego 

 
Os programas integrados de emprego, antes denominados programas experimentais de 

emprego, defínense como aqueles que “teñen por obxecto o desenvolvemento de plans integrais de 
emprego que combinen accións de diversa natureza, tales como: información, orientación e asesoramento, 
formación, práctica laboral e mobilidade xeográfica” (Orde do 30 de decembro de 2008 pola que se 
establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a 
posta en práctica en Galicia durante os anos 2009 e 2010 de programas integrados para o 
emprego). 
 

A súa finalidade é a mellora da ocupabilidade e integración das persoas desempregadas 
consideradas prioritarias no Plan Anual de Acción para o Emprego: persoas con discapacidade, 
persoas inmigrantes, mulleres con problemas de integración laboral, persoas desempregadas en 
risco de exclusión social, persoas perceptoras de subsidios e prestacións por desemprego, da RAI 
ou da RISGA, así como o colectivo de persoas desempregadas de longa duración, todas as cales 
deberán estar inscritas como demandantes de emprego. 
 

Así mesmo, considéranse destinatarios específicos deste programas aqueles traballadores 
que pasasen a situación de desemprego por mor dunha situación de crise empresarial. 
 

Así pois, este tipo de programas resultan de gran relevancia, dentro das políticas activas de 
emprego, xa que o seu carácter integral favorece a inserción laboral e a integración daqueles 
colectivos con maiores dificultades no acceso ao emprego, ao combinar formación, orientación, 
práctica e o obxectivo de inserción dunha porcentaxe mínima de participantes no programa (entre 
o 30 e o 35%). 
 

As entidades beneficiarias das subvencións para a posta en marcha deste tipo de programas 
poden ser entidades sen ánimo de lucro e corporacións locais que acrediten experiencia na 
realización de accións dirixidas ao acompañamento ás persoas desempregadas en procesos de 
inserción laboral por conta propia ou allea. 
 

Unha vez feitas estas consideracións iniciais pasaremos a analizar o desenvolvemento deste 
tipo de programas na área do Pacto. 
 

No período 2000-2008 varios concellos da comarca de Barbanza foron beneficiarios de 
programas experimentais de emprego:  

 
� Programa experimental “Boiro: Capacidade de Emprego” (2007-2008), dirixido á 

formación de persoas con algún tipo de discapacidade física, psíquica ou sensorial e con 
dificultades de inserción laboral. Nel participaron un total de 30 persoas, das cales case o 
67% foron mulleres. 

 
� Programa experimental “Arousa Norte Empreg@” (2005-2006), dirixido igualmente a 

persoas con especiais dificultades de acceso ao emprego (con algún tipo de discapacidade). 
 

A escasa implantación deste tipo de programas na zona está vinculada a causas diversas. 
Entre as sinaladas por parte dos AEDL e Axentes de Emprego da zona están: ben, que non se 
solicitan, en moitas ocasións pola dificultade que supón, sobre todo en concellos pequenos, garantir 
unha porcentaxe determinada de inserción laboral dos participantes; ben, que existen dificultades 
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coa concesión, dándose o caso dalgún concello ao que lle levan anos denegando o programa. Pese a 
que en moitos casos as insercións non teñan continuidade ou non consigan introducir no mundo 
laboral ao total de participantes hai que considerar o feito positivo de que permite a adquisición 
dunha primeira experiencia laboral, así como favorecer a inserción laboral das persoas formadas. 
 

Aínda que non se tratou dun programa experimental propiamente dito tamén cabe 
destacar o Proxecto Singra (2003-2007), da Cruz Vermella, por contar cunhas características 
similares ás dos programas experimentais, ao combinar formación, orientación e intermediación 
laboral. Entre os concellos beneficiarios deste proxecto estaba un dos do Pacto: Riveira. 

 
 

Conclusións: 
 

� En comparación con outras políticas activas de emprego os programas integrados 
están pouco estendidos no territorio, debido a: problemas burocráticos, necesidade 
de garantir unha inserción mínima dos participantes (entre o 30 e o 35%), feito que 
resulta complicado para as entidades, elevado número mínimo de participantes (en 
ningún caso inferior a 60), o que en concellos pequenos é difícil de acadar, etc. 

� Quizais debería buscarse unha maior implicación das empresas da zona, sendo os 
contactos coas mesmas previos á solicitude dun programa deste tipo, para así garantir 
que o obxectivo da inserción fose real. 

� Por outra banda, o requisito dunha inserción mínima pode resultar difícil de cumprir, 
aínda máis tratándose de colectivos de difícil inserción e tendo en conta a situación na 
que se atopa o mercado de traballo actualmente. Neste senso, deberían poder 
flexibilizarse tanto o requisito do número mínimo de participantes como o da 
inserción laboral mínima requerida. 
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14. AEDL e Axentes de Emprego 
 

No territorio do Pacto existe toda unha rede de persoal técnico que desenvolve as súas 
funcións no eido da implantación das políticas activas de emprego e o apoio das iniciativas 
empresariais xeradoras de novos postos de traballo a nivel local. Está formada polo persoal 
especializado no asesoramento empresarial situado nos concellos e noutras asociacións ou 
entidades sen ánimo de lucro relacionadas coa promoción empresarial. 

 
Entre as súas funcións prioritarias están: 
 

- Xestionar axudas para favorecer o emprego, centrándose sobre todo naqueles colectivos con 
maiores dificultades á hora de conseguir emprego. 

 
- Informar ás empresas dos instrumentos de promoción e fomento da competitividade 

empresarial dispoñibles, así como facilitar o seu acceso aos mesmos. 
 
- Promover a cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariais e apoiando novos 

proxectos de autoemprego individual ou colectivo, informando das medidas de apoio 
existentes e poñendo en relación persoas emprendedoras e recursos. 

 
- Comunicar a empresas e persoas emprendedoras as subvencións para a formación e o 

emprego, así como facilitar o acceso ás mesmas. 
 
- Facilitar a inserción laboral das persoas demandantes de emprego, en especial das participantes 

en políticas activas de emprego, identificando as necesidades de persoal das empresas a curto e 
medio prazo e propoñendo accións de mellora da empregabilidade da poboación 
desempregada. 

 
- Realizar unha observación estratéxica do territorio e estudos coa fin de detectar necesidades 

formativas e educativas da poboación desempregada. 
 
- Contribuír ao desenvolvemento socioeconómico do territorio mediante as seguintes técnicas: 
 

� A prospección de recursos ociosos ou infrautilizados e de proxectos empresariais 
de promoción económica e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego. 

� A difusión e estímulo das potenciais oportunidades de creación de actividades 
entre persoas desempregadas, promotores e promotoras, persoas emprendedoras 
e institucións colaboradoras. 

� O acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais para a súa 
consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e 
informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, sobre 
os plans de lanzamento das empresas. 

� O apoio aos promotores a ás promotoras das empresas, unha vez constituídas 
estas, acompañándoos/as tecnicamente durante as primeiras etapas de 
funcionamento. 

 
 Os axentes de emprego e desenvolvemento local e os axentes de emprego teñen un labor 
complementario e as mesmas funcións, desenvolvidas no primeiro caso dende a Administración 
Local e, no segundo, dende outras Administracións, Universidades e entidades sen ánimo de lucro. 
 
 A este respecto temos que comentar que dos 8 concellos que integran o Pacto, 7 contan 
con AEDL (1 en cada concello, agás Noia e Rianxo que contan con 2).  
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 Ademais deste persoal nos concellos tamén se conta con Axentes de Emprego en dúas 
Asociacións Empresariais do Pacto: na FEB (Federación de Empresarios do Barbanza ) hai 1 e no 
CECB (Centro Empresarial da Construción do Barbanza) outro. 
 
 Na seguinte táboa recóllese o persoal do ano 2010: 

 

CONCELLO ENTIDADE PERSOAL Nº AEDL / 
AE 

Concello Axente de emprego e desenvolvemento local  1 

BOIRO Federación de Empresarios 
do Barbanza  Axente de emprego 1 

LOUSAME Concello Axente de emprego e desenvolvement o local  1 

NOIA Concello Axente de emprego e desenvolvemento l ocal  2 

OUTES* Concello Axente de emprego e desenvolvemento  local  0 

POBRA Concello Axente de emprego e desenvolvemento local  1 

PORTO DO SON Concello Axente de emprego e desenvolv emento local  1 

RIANXO Concello Axente de emprego e desenvolvemento  local  2 

Concello Axente de emprego e desenvolvemento local  1 

RIVEIRA 
Centro Empresarial da 

Construción do Barbanza Axente de emprego 1 

TOTAL 11 

Fonte: Elaboración propia a partir do Directorio de Axentes de Emprego da páxina da UPD Coordina Local. 

 
* No concello de Outes conta cun funcionario municipal que desempeña as funcións de AEDL.  
 

Móstrase  a continuación a relación entre a poboación parada rexistrada (PPR) a decembro 
de 2009 e o número de AEDL e AE da zona. Hai que sinalar que o número de persoas a atender é 
moito maior, xa que non só inclúe a persoas paradas senón a todas aquelas que buscan 
asesoramento para a creación de empresas, que poden estar ou non desempregadas. 

 
 

CONCELLO PPR 2009 Nº AEDL e AE 
Boiro 1.839 2 

Lousame 262 1 

Noia 1.188 2 

Outes* 515 0 

Pobra 768 1 

Porto do Son 709 1 

Rianxo  1.137 2 

Riveira 2.059 2 

Barbanza 4.807 7 

Noia 2.269 4 

Total Pacto 7.076 11 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego 

das Cualificacións e do Directorio de Axentes de Emprego. 
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Principais dificultades: 
 

 Ao igual que no apartado dedicado á orientación e co fin de acadar un mellor 
coñecemento do traballo dos AEDL e AE da zona realizouse unha enquisa entre este persoal. 
(Fonte: Análise Inicial da Situación) 
 
 A análise dos datos proporcionados polo 42% dos AEDL e AE do Pacto dá paso ás 
seguintes achegas: 
 
 En primeiro lugar, das 5 persoas enquisadas, o 80% considera que é suficiente o número de 
AEDL e AE do Pacto e máis da metade ( 60%) considera que existe precariedade na contratación. 
 
 A maioría (80%) realiza outras funcións á parte das ligadas ao posto, o que incrementa 
nalgúns casos a carga de traballo. Non se conta cunha programación anual de traballo, aínda que 
nalgún caso matízase o feito de que ao longo do ano séguense máis ou menos as mesmas pautas de 
actuación ou realízase unha programación a curto prazo, que permite adaptala mellor ás 
necesidades que xorden. En relación con este tema cabe comentar que tampouco é habitual (en 
menos da metade dos casos) contar con protocolos de actuación para os distintos ámbitos de 
intervención. 
 
  A maioría conta con formación continua adecuada ao posto de traballo e só nun caso 
afírmase non recibir formación, debido en parte a que non existe no contorno próximo oferta 
formativa de interese. Unha das persoas enquisadas demanda que esta formación non se centre só 
no Plan de Emprego e que acolla outras áreas ademais da do emprendemento, que tamén poden 
ser de interese para o desempeño do seu traballo. 
 
 A totalidade dos enquisados recibe información específica sobre Ordes relevantes para o 
desenvolvemento do seu traballo, aínda que, nalgún dos casos  coméntase o feito de que o campo 
do asesoramento é tan amplo que en moitas ocasións vénse na necesidade de procurala 
persoalmente. 
 
 En canto á coordinación, o 60% considera que non existe. Aínda no caso das persoas que 
afirman o contrario, considérase que podería mellorarse, por exemplo, propiciando o 
coñecemento de todas as persoas que traballan neste eido, facilitando unha maior interacción entre 
o persoal e posibilitando o intercambio de experiencias sobre o traballo que está a desenvolver 
cada un no seu concello. 
 
 Neste sentido, quizais sería de interese contar cun espazo aberto á cooperación e ao 
intercambio desas experiencias, o que suporía aproveitar o traballo das persoas que teñen 
desenvolvido determinados proxectos. 
 
 Tamén se considera útil a coordinación de cara a publicitar os servizos da rede e cara o 
establecemento de accións conxuntas que fagan desa rede unha realidade. 
 
 Para rematar, cabe comentar que a totalidade de axentes coincide no descoñecemento do 
servizo por parte da poboación e, en particular, polos emprendedores, que xeralmente non saben 
que poden acudir a un servizo público e recibir asesoramento para a creación da empresa 
(información, axudas…), aínda que algunha persoa recoñece que se teñen dado avances neste 
sentido e que se realizan accións para que esta situación cambie. 
 
 Entre as accións suxeridas para paliar esta situación estarían: a mellora do sistema de 
información existente, publicitando máis os servizos en lugares públicos ou concorridos polos 
potenciais usuarios dos mesmos (oficinas de emprego delegacións de facenda, INSS, bibliotecas, 
centros sociais…), establecendo contacto cos veciños, empresas, medios de comunicación… 
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Tamén se sinala, a realización de accións mancomunadas, co fin de acadar unha maior difusión da 
rede e conseguir que sexa coñecida por un maior número de persoas, ou contar coa colaboración 
de todos os organismos oficiais na difusión de información sobre todos os servizos que ofrece a 
Administración. 
 

Así, pois, entre as principais dificultades coas que se atopan no desenvolvemento do seu 
traballo podemos sinalar: a falta de estabilidade no posto de traballo (dependentes de subvencións), 
o descoñecemento por parte da poboación do servizo que ofrecen ou a realización doutras 
funcións que non entran dentro das súas competencias. Así mesmo, tamén sería necesario 
combinar a formación continua de carácter xeneralista con outra de tipo máis especializado e 
optimizar os recursos,  mediante a coordinación e consulta entre os distintos axentes de emprego. 
 
 A este respecto hai que destacar a existencia da UPD Coordina Local, entidade 
promovida polo Igape e Bic Galicia (Consellería de Economía e Industria) en colaboración coa 
Consellería de Traballo e Benestar como recurso de coordinación e apoio aos axentes de 
promoción económica do territorio galego. Encárgase de dar cohesión á rede, de divulgar e dar a 
coñecer o traballo que desenvolven os técnicos/as e de ofrecerlles ferramentas e información útil 
para o seu labor diario. O fin último da UPD e dos propios técnicos/as é incentivar o proceso de 
creación e consolidación de empresas. As persoas destinatarias dos servizos son: axentes de 
emprego e desenvolvemento local, axentes de emprego e outro persoal técnico de promoción 
económica. 
 
 
 

Conclusións: 
 
 
� Existe unha importante rede de ADL e Axentes de Emprego no territorio (9 AEDL e 2 

Axentes de Emprego), o que supón un indicador positivo. 
� Entre as dificultades coas que se atopan hai que resaltar a falta de estabilidade no posto de 

traballo, o descoñecemento por parte da poboación das funcións asociadas aos mesmos, co 
cal algunhas veces acaban por asumir a realización doutros traballos que non lles competen, 
ou a necesidade de complementar a formación de carácter xeral con outra de tipo máis 
especializado, así como mellorar a coordinación entre o persoal. 

� Polo tanto, sería preciso dar maior publicidade á rede incrementando as accións de difusión 
dos servizos; mellorar a formación, combinando a de carácter máis xeral con outra de tipo 
especializado e de interese no ámbito do emprego; incrementar a coordinación entre a rede 
de persoal do territorio, con xuntanzas periódicas, o establecemento de medios para o 
intercambio de experiencias, resolución de dúbidas, establecemento de protocolos comúns 
de actuación…  
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15. Axudas concedidas por concellos 
 
A continuación estudaranse as axudas concedidas aos concellos do Pacto durante o 

período 2006-2009. Dentro destas contémplanse os datos relativos aos seguintes programas: 
Contratación de traballadores desempregados para a realización de obras ou servizos de interese xeral ou 
social, Contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, Fomento do desenvolvemento local, 
Obradoiros de emprego e Realización de actividades de fomento do cooperativismo. 

 
O total de axudas concedidas no territorio Pacto ascende a 8.979.707,63 €, sendo a 

distribución por anos e concellos a seguinte: 
 

AXUDAS CONCEDIDAS 2006-2009 

CONCELLO 
AXUDAS 

2006 
AXUDAS 

2007 
AXUDAS 

2008 
AXUDAS 

2009 
TOTAL 

BOIRO 308.091,76 1.194.582 274.187,55 263.731,86 2.040.593,46 

LOUSAME 33.859,50 90.666 88.967,32 93.281,08 306.773,44 

NOIA 201.922,02 348.560 378.552,62 243.804,02 1.172.838,62 

OUTES 71.776,44 74.940 79.427,67 176.820,07 402.963,86 

POBRA 109.184,96 117.179 103.592,04 179.584,46 509.540,51 

PORTO DO 
SON 

319.915,96 175.045 169.636,14 272.895,56 937.492,66 

RIANXO 436.663,70 1.175.426 270.858,03 186.517,41 2.069.465,61 

RIVEIRA 190.598,32 762.516 230.763,87 356.160,87 1.540.039,47 

TOTAL 
PACTO 

1.672.012,66 3.938.914 1.595.985,24 1.772.795,33 8.979.707,63 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Traballo e Benestar. 

 
 

No caso das axudas do Programa de contratación de persoas desempregadas para a 
realización de obras ou servizos de interese xeral ou social, que acolle a maior porcentaxe do total, 
a distribución é a que segue: 

 
AXUDAS CONTRATACIÓN PERSOAS DESEMPREGADAS 2006-2009 

CONCELLO 
AXUDAS 

2006 
AXUDAS 

2007 
AXUDAS 

2008 
AXUDAS 

2009 
TOTAL 

BOIRO 274.835,52 286.808 250.733,55 232.631,86 1.045.009,42 

LOUSAME 33.859,50 57.495 67.254,42 63.781,08 222.390,30 

NOIA 201.922,02 312.865 355.098,62 216.904,02 1.086.789,38 

OUTES 71.776,44 74.940 79.427,67 176.820,07 402.963,86 

POBRA 82.138,96 93.504 80.138,04 152.684,46 408.465,51 

PORTO DO 
SON 

295.877,96 139.350 146.182,14 245.995,56 827.405,42 

RIANXO 409.617,70 360.958 247.404,03 159.617,41 1.177.597,01 

RIVEIRA 167.755,32 189.917 207.309,87 330.760,87 895.742,95 

TOTAL 
PACTO 

1.537.783,42 1.515.836,76 1.433.548,34 1.579.195,33 6.066.363,85 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Traballo e Benestar. 
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Se consideramos a porcentaxe que lle corresponde a cada concello do total das axudas 
concedidas no Pacto podemos apreciar como os que acadan maiores valores no período estudado 
son Rianxo, Boiro e Riveira, cun 23,05%, 22,72% e 17,15% do total, respectivamente. No extremo 
oposto sitúanse Lousame, Outes e A Pobra do Caramiñal, que acollen o 3,42%, o 4,49% e o 5,67%. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DAS AXUDAS CONCEDIDAS 2006-2009 

CONCELLO 
AXUDAS 

2006 
AXUDAS 

2007 
AXUDAS 

2008 
AXUDAS 

2009 
TOTAL 

BOIRO 18,43% 30,33% 17,18% 14,88% 22,72% 

LOUSAME 2,03% 2,30% 5,57% 5,26% 3,42% 

NOIA 12,08% 8,85% 23,72% 13,75% 13,06% 

OUTES 4,29% 1,90% 4,98% 9,97% 4,49% 

POBRA 6,53% 2,97% 6,49% 10,13% 5,67% 

PORTO DO 
SON 

19,13% 4,44% 10,63% 15,39% 10,44% 

RIANXO 26,12% 29,84% 16,97% 10,52% 23,05% 

RIVEIRA 11,40% 19,36% 14,46% 20,09% 17,15% 

TOTAL 
PACTO 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Traballo e Benestar. 

 
De todos os xeitos é importante pór en relación estes datos co total de persoas 

desempregadas como consta na seguinte táboa: 
 

AXUDAS-PARADOS 2006-2009 

CONCELLO AXUDAS PPR MEDIA  

BOIRO 2.040.593,46 5.725 356,44 

LOUSAME 306.773,44 916 334,91 

NOIA 1.172.838,62 3.601 325,70 

OUTES 402.963,86 1.783 226,00 

POBRA 509.540,51 2.495 204,22 

PORTO DO 
SON 

937.492,66 2.278 411,54 

RIANXO 2.069.465,61 3.532 585,92 

RIVEIRA 1.540.039,47 6.410 240,26 

TOTAL 
PACTO 

8.979.707,63 26.740 335,82 

 
Así, apréciase que a maior cantidade, tendo en conta o número de persoas en paro nos 

distintos concellos, corresponde igualmente a Rianxo, seguido neste caso de Porto do Son e, aínda 
que cuns valores algo menores, Boiro, Lousame e Noia. A Pobra do Caramiñal é o concello que 
recibiu menos axudas en relación á poboación desempregada, con 204,22 € por persoa. 

 
De todos os xeitos, a concesión das axudas depende tamén da súa solicitude, polo cal 

simplemente achegamos esta información a título informativo, debido a que, por exemplo, hai 
concellos nos que non se solicitan algúns dos citados programas. 
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16. Conclusións 
 
 
 

A modo de síntese queremos destacar unha serie de aspectos nos que se podería incidir 
en relación ás políticas activas de emprego, que xa foron comentados nos correspondentes 
apartados: 

 
 
En primeiro lugar, sería necesario incrementar a coordinación entre os servizos que 

prestan asesoramento e orientación: oficinas de emprego, AEDL e AE, orientadores/as laborais…, 
así como mellorar a formación destes profesionais con accións tanto de carácter xeral como 
específicas, atendendo ás súas propias demandas. 

 
Igualmente, un aspecto clave para o éxito destas políticas é manter informada á poboación 

sobre as posibilidades formativas no territorio, así como sobre os servizos de orientación e 
promoción do emprendemento na zona. 

 
Outro aspecto no que incidir sería o incremento do número de accións formativas e a 

diversificación da súa oferta, engadindo especialidades adaptadas ás necesidades do mercado 
laboral. Esta adaptación debe estenderse a todas as políticas activas de emprego, tanto aos cursos 
de formación dirixidos prioritariamente a persoas desempregadas como aos programas mixtos de 
emprego-formación, programas de cooperación, etc. se realmente se queren cumprir os seus 
obxectivos. Neste sentido, sería preciso flexibilizar os criterios de homologación de aulas e 
mellorar o sistema de concesión dos cursos. 

 
Sería imprescindible tamén sensibilizar á poboación traballadora e ao empresariado sobre a 

importancia da formación para favorecer a competitividade das empresas e o desenvolvemento 
profesional dos traballadores.  Así mesmo, e dado que se pretende mellorar as posibilidades de 
inserción laboral, habería que intentar conseguir a implicación do tecido empresarial da zona. 

 
Outro aspecto de gran importancia está relacionado cos procesos selectivos, que deberían 

ser reformulados adecuando os criterios para que primase a motivación e a implicación na busca de 
emprego, feito que podería axudar a acadar os obxectivos destes programas. 

 
Finalmente, pero se cabe unha das accións máis importantes para acadar os obxectivos de 

inserción, é a necesidade de facer efectivos os procesos de acompañamento na inserción laboral, 
non só durante o tempo de permanencia nos programas, senón ao remate dos mesmos, a través de 
accións de orientación individualizadas tanto para a busca de emprego por conta propia como por 
conta allea. 
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