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1.

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DA ENTIDADE
A Federación Galega de Institucións para a síndrome de Down
(DOWN GALICIA) é unha entidade sen ánimo de lucro, creada no ano
1.998, que agrupa ás entidades específicas para a síndrome de Down da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Desde a súa constitución, a Federación DOWN GALICIA e as súas
entidades membro definiron un estilo de traballo propio, marcado sobre
todo polo compromiso social a favor da inclusión e da participación das
persoas coa síndrome de Down, a través duns criterios de actuación básicos
para garantir a coherencia, eficacia e éxito das actuacións. Polo tanto, o
sentido principal da existencia do “Movemento DOWN GALICIA” ven
dado pola necesidade de establecer medidas precisas para garantir a
igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade intelectual, en
particular coa síndrome de Down, a través da dotación de servizos e
actividades das que están desprovistas na súa contorna.
O MOVEMENTO DOWN en GALICIA esta conformado pola
Federación Down Galicia xunto coas súas 8 entidades membro que son:

Entidades Membro de Down Galicia

Ano
Constitución

DOWN VIGO

1989

XUNTOS- DOWN PONTEVEDRA

1991

TEIMA - DOWN DE FERROL

1994

DOWN LUGO

1996

DOWN de COMPOSTELA

1997

DOWN CORUÑA

2000

DOWN OURENSE

2003

Fundación DOWN COMPOSTELA

2006
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O MOVEMENTO DOWN en GALICIA:
ten como OBXECTIVO PRIORITARIO
conseguir que as
persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual
acaden a máxima capacidade posible para levar unha VIDA
AUTÓNOMA, tomar as súas PROPIAS DECISIÓNS e formar
parte da sociedade dun xeito VISIBLE e inclusivo.
enfoca todo o seu traballo cara a un servizo integral de
atención ás persoas con discapacidade intelectual de
promoción da súa autonomía: SEPAP (Servizo de Promoción
da Autonomía Persoal).
Dado que este servizo abrangue todo o período evolutivo das
persoas, a organización e xestión dos programas faise atendendo ás
necesidades específicas en cada un deses períodos, pero tendo en conta que
a persoa é un “todo integral”.
Identifícanse as seguintes áreas de actuación:

Atención
Temperá

Educación

Formación e
Emprego

Vida Adulta e Independente

Área Complementaria e Área Transversal

FINALIDADE E OBXECTIVO DA GUÍA
Esta Guía foi elaborada coa finalidade de axudar as persoas coa
síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual que teñen que tomar
decisións académicas e profesionais, nalgún momento da súa traxectoria.
Por este motivo, prestamos especial atención ós requisitos de acceso que
se precisan para acceder ás diferentes alternativas.
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A misión deste traballo de orientación consistiu fundamentalmente en
facilitar na medida do posible os medios para que as persoas que forman
parte deste colectivo afronten adecuadamente a tarefa de descubrir e elixir
os mellores camiños e alternativas para eles respecto do seu futuro
académico e profesional.
Nesta liña, desenvolvemos unha Guía de Orientación Académica e
Profesional que contribúe a axudar á persoa con discapacidade e a súa
familia a encamiñar o seu itinerario formativo e profesional.
As persoas destinatarias da guía serán:
 A propia persoa con discapacidade intelectual en xeral, e coa
Síndrome de Down en particular.
 As familias e o círculo de apoio das persoas con discapacidade.
 Os/as profesionais relacionados e implicados na educación,
formación e emprego das persoas con discapacidade (centros educativos,
oficinas de emprego, entidades de discapacidade, concellos, entidades de
orientación, centros de formación para o emprego,...).
En definitiva, esta guía informativa está pensada para ser lida por
todas aquelas persoas que deban decidir ou apoiar/asesorar o proceso de
elección académica e profesional da persoa con discapacidade.
A presente Guía de Orientación Educativa e Profesional foi elaborada
no ano 2012 e posteriormente actualizada a decembro de 2015.
Hai que resaltar que se trata dun documento que require revisión
constante e actualización, debido a que moitos dos aspectos tratados son
regulados por ordes e/ou convocatorias de vixencia anual, que poden sufrir
modificacións substanciais, así como cambios de normativa e/ou lexislación
tanto en materia de Educación como de Traballo. Polo que, no futuro se
publicarán versións novas actualizadas polos cambios que se orixinen.

LENDAS UTILIZADAS NESTA GUÍA:
Recursos de formación e emprego especificamente dirixidos a persoas
con discapacidade

Recursos ofrecidos por Down Galicia
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2. ALTERNATIVAS DE FORMACIÓN

Sen título de Graduado en Educación Secundaria...
Cales son as opcións educativas ou de formación?


Ciclo de Formación Profesional Básica



Educación Secundaria para Adultos (ESA)



Ensinanzas Básicas de nivel I e II



Accións Formativas dirixidas prioritariamente
traballadoras desempregadas (Cursos AFD)



Lanzadeiras de Emprego e Programas Integrado para o Emprego



Escolas Taller e Obradoiros de Emprego.

a

persoas

A finalidade destas alternativas é facilitar a reincorporación ao
sistema educativo, ou ben ofrecer distintas vías de formación e capacitación
profesional para as persoas que xa están fóra do sistema educativo,
evitando a súa desvinculación da formación e ofrecendo unha cualificación
profesional que lles pode permitir mellorar a súa empregabilidade.
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2.1. CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN RÉXIMEN
ORDINARIO

Que é?
Trátase de ensino regrado, é dicir, dentro do Sistema Educativo, e
veñen a substituír ós anteriores PCPI (Programas de Cualificación
Profesional Inicial).
É un ciclo formativo de 2 anos académicos (2.000 horas) destinados
prioritariamente a alumnos escolarizados que non acadan os obxectivos da
ESO e queren continuar os seus estudios cara un campo da Formación
Profesional.

A quen vai dirixido?
Requisitos que debe cumprir o alumnado de forma simultánea:





Ser proposto/a polo equipo docente
Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo
Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou,
excepcionalmente, ter cursado o segundo curso

A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP
Básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo,
escolarizado na educación secundaria obrigatoria.
De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que
cumpran os seguintes requisitos:



Que teñan 17 anos e non estiveran escolarizados no ano anterior, ou
que teñan 18, 19 ou fagan 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo.
Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou
calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios
completos.

Estas persoas deberán presentar a solicitude de admisión nos prazos
establecidos para a oferta obrigatoria e, de existir máis solicitudes que
prazas, asignaranse as prazas seguindo o criterio de menor a maior idade.
En caso de empate, utilizaranse os procedementos de desempate regulados
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Reserva para persoas con discapacidade:
Con carácter xeral, o número de postos escolares dispoñibles para
cada ciclo da formación profesional básica é de vinte.
Excepcionalmente, a xefatura territorial da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria que corresponda poderá modificar o
límite establecido, considerando as posibilidades organizativas do centro.
Do total de postos escolares que se ofrezan, reservarase a mesma
porcentaxe que para o resto das ensinanzas de formación profesional, é
dicir, o 10 por cento, para estudantes que teñan recoñecida unha
discapacidade.
Para máis información:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150722/AnuncioG016
4-150715-0001_gl.html

Que especialidades profesionais hai?
Nas seguintes ligazóns pódese atopar a oferta de ciclos formativos básicos
para o curso escolar actual:


Oferta clasificada por provincia e concello, así como por familia
profesional e ciclo
http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica-oferta



Pode navegar e descubrir os centros educativos coa súa oferta de
ciclos formativos básicos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos-fpbasica

Cando se fai a matrícula?


Prazos de solicitude e matrícula: en setembro.

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir
maior número delas que de postos escolares dispoñibles, asignaranse as
prazas conforme os seguintes criterios de prioridade:
a) Alumnado que cursase 2º de ESO.
b) Alumnado que cursase 3º de ESO.
c) Alumnado que cursase 4º de ESO.
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Dentro de cada grupo, ordenarase de menor a maior idade.
En caso de empate entre varias persoas solicitantes por un mesmo posto
escolar seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área
profesional en que se demande a praza de formación. Se logo de aplicados
estes criterios se mantén o empate, este resolverase por sorteo.
Na páxina web oficial da Consellería de Educación, están todas as
instrucións de matrícula e a normativa relacionada: prazos de solicitude,
requisitos, documentación a presentar...
http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica#seis

Que titulación se obtén ó rematar a FPB?
Obtense o Título Profesional Básico correspondente a especialidade cursada.
Neste enlace podes consultar toda información actualizada e oficial da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica

Medidas de atención á diversidade:
- Flexibilización modular no réxime ordinario.
- Apoio educativo

2.2 PROGRAMAS FORMATIVOS BÁSICOS
Que son?
Se trata de unha oferta específica de formación básica, que difiere
básicamente na súa estrutura e acreditación final.
Ten unha duración de un curso académico, no que se incluen algúns
módulos de títulacións de FP básica e o módulo de 160 horas de prácticas
(FCT)
A quen van dirixidos?
A alumnado con NEE, escolarizado en centros de educación especial.

Medidas de atención á diversidade:
-

Adaptacións curriculares:
necesidades do alumnado.

-

Flexibilización modular.

nalgúns

módulos,

para

atender

as
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Onde se cursan estes Programas?
Ademais da oferta ordinaria de FPB, a Consellería publica anualmente
unha oferta específica de prazas en Programas Formativos Básicos, a
maioría en Centros de Educación Especial, a excepción de algún Instituto
de Ensino Secundario.
A oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas
formativos básicos pode consultarse actualizada en:
-

Oferta de programas formativos básicos por familia profesional e ciclo
formativo.
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6636

-

Oferta de programas formativos básicos por provincia e concello.
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6637

Que titulación se obtén ó rematar un Programa Formativo Básico?
Con esta oferta específica non se obtén o Título de FPB.
Superado o Programa Formativo dará lugar a un certificado de
profesionalidade de nivel 1, e á posibilidade de continuar a formación nun
ciclo de FP básica.

2.3

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS (ESA)

Que é?
É a vía de acceso para persoas adultas para obter o Título de Graduado
en Educación Secundaria .
Estas ensinanzas son equivalentes ás ensinanzas de Educación
Secundaria Obrigatoria polo réxime ordinario (ESO).

A quen vai dirixido?
A todas as persoas maiores de 18 anos que desexen obter o Título de
Graduado en Educación Secundaria.
Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores
de 16 anos que teñan un contrato de traballo ou estean en circunstancias
excepcionais que lles impidan realizar estes estudos polo réxime ordinario.
Para máis información:
http://www.edu.xunta.es/portal/ea/que-estudar
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Como son os contidos destes estudos?
Teñen 3 campos de coñecemento organizados en 4 módulos de
duración cuadrimestral, que dependendo dos estudos previos do/a
alumno/a poderanse cursar en 1 ou 2 cursos escolares.

Que modalidades hai?


Modalidade presencial é obrigatoria a asistencia ás titorías.



Modalidade a distancia semipresencial e telemática, que non
supón a asistencia a titorías presenciais. A comunicación cos/as
titores/as é a través da Aula Virtual do IES San Clemente.

Cando e onde se fai a matrícula?


Na modalidade presencial: en Setembro abren o prazo para o 1º
cuadrimestre, e en Xaneiro abren o prazo para o 2º cuadrimestre.



Na modalidade a distancia, semipresencial e telemática; de
Setembro a Xaneiro do ano seguinte para o 1º cuadrimestre e de
Febreiro a Maio para o 2º cuadrimestre.

Existen probas libres de Graduado en ESO?
Para persoas maiores de 18 anos a convocatoria publícase todos os
anos no Diario Oficial de Galicia (DOG) no mes de Marzo.
Na seguinte dirección hai un manual onde se explica todo o
relacionado con estas probas (exemplos de exame, organización e parte dos
exames...).
http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

Como é a preparación para ir as probas libres?
Neste enlace hai material didáctico elaborado pola propia Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria:
http://www.edu.xunta.es/web/node/7453

Onde se pode estudar a ESA?
Pódese consultar a rede de centros no seguinte enlace:
http://www.edu.xunta.es/web/node/1102
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INTERESANTE PARA TER EN CONTA....
O Título de Graduado Escolar é o mesmo que o Título de Educación
Secundaria?


A efectos laborais: para presentarse a Oposicións ou postos de
traballo, son equivalentes.



A efectos académicos: para seguir estudando non teñen o mesmo
valor, valídanse os módulos 1 e 2 de todos os ámbitos.

Neste enlace pódese consultar a táboa de equivalencias:
http://www.edu.xunta.es/web/node/1801

Cales son os puntos de información?
A través de:

2.4



Correo electrónico: educadultos@edu.xunta.es



Teléfono de contacto: 981546549



https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/

ENSINANZAS BÁSICAS DE NIVEL I E II

A quen vai dirixido?
Todas as persoas adultas que teñan dificultades
instrumentais básicas: lectura, escritura e cálculo.


nas

técnicas

Nivel I. Alfabetización.
Destinatarios/as: Persoas que necesiten adquirir as habilidades
instrumentais básicas: lectura, escritura e cálculo.



Nivel II. Consolidación de coñecementos e técnicas instrumentais.
Destinatarios/as: Persoas sen titulación que queiran acceder á
Educación Secundaria para persoas adultas, seguir con éxito os
cursos de cualificación profesional ou potenciar a súa participación
na sociedade.

Como realizar a inscrición?
O período de matrícula está aberto durante todo o curso, aínda que
estean iniciados. Por norma xeral os cursos van de Setembro a Xuño.
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Onde realizar a inscrición?
Nos propios centros que imparten os cursos, que son os Centros
Específicos de Educación de Adultos e nos Institutos de Educación
Secundaria Obrigatoria.
Neste enlace están os centros: http://www.edu.xunta.es/web/ea

Como son os contidos destes estudios?
Grupos reducidos, metodoloxía individualizada e materiais específicos;
horarios flexibles, cunha dedicación semanal de 12 horas aproximadamente.

Que titulación se obtén?
Certificado de Asistencia, non tendo equivalencia académica.

Que centros imparten esta formación?
Pódese consultar no seguinte enlace pinchando na “Rede de Centros”.
http://www.edu.xunta.es/web/ea

2.5

ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE A
PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS (CURSOS AFD)

Que son?
Son cursos de formación ocupacional, para aquelas persoas que
queiran prepararse para acceder a unha ocupación no mercado laboral, ou
axudarlle a mellorar a súa cualificación profesional.

A quen van dirixidos?
A aquelas persoas maiores de 16 anos desempregadas, inscritas no
Servizo Público de Emprego.

Quen ten prioridade?
A Consellería de Economía, Emprego e Industria contempla algúns
colectivos como prioritarios, que veñen definidos cada ano na orde de
14

convocatoria de Accións Formativas dirixidas prioritariamente a persoas
traballadoras desempregadas. Por exemplo: colectivos concretos de idade,
desempregados de longa duración, mulleres, vítimas de violencia de xénero,
demandantes con baixa cualificación, persoas con discapacidade, etc...
En principio, salvo que a Consellería estableza normas específicas na
orde anual, teñen preferencia para a participación nos cursos, as persoas
desempregadas que teñan aberto un Itinerario Personalizado de Inserción
no que estea solicitado o curso.
Na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria
http://emprego.ceei.xunta.gal/afd publícase unha Guía anual, na que se
detallan os apartados máis importantes con respecto á selección do
alumnado, documentación necesaria, obrigas, bolsas e axudas, etc...

Que é un IPI?
Un IPI é un Itinerario Personalizado de Inserción guiado por un
orientador do Servizo Público de Emprego (os/as orientadores/as laborais
atópanse nas Oficinas de Emprego e nos Centros Colaboradores).

Cal é a importancia dun IPI para os cursos AFD?
As persoas demandantes de emprego que solicitan un curso AFD
mediante un IPI co seu orientador/a laboral, en principio teñen prioridade
na selección do alumnado, salvo excepcións reguladas na convocatoria
anual.
O seguimento do IPI desenvólvese mediante diversas entrevistas
personalizadas entre a persoa demandante e o/a orientador/a do SPE. Na
fase inicial do itinerario, o/a demandante firma un “compromiso de
actividades” na que se compromete a levar a cabo as actividades pactadas
co /a orientador/a laboral para facilitar o seu proceso de busca de
emprego.
É moi importante ter en conta que cando o/a demandante solicita un
curso mediante IPI, renunciar ó curso sen causa xustificada, ou non
presentarse á selección pode ter consecuencias negativas na súa demanda
de emprego.

Como se pode acceder a un curso AFD?


Solicitando os cursos directamente na oficina de emprego, ou a
través da páxina da oficina virtual do Servizo Público de Emprego:
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasFormaci
on/
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A través dun IPI: co asesoramento do/a orientador/a laboral.

Hai axudas económica por participar nun curso AFD?
Os/as alumnos/as dun curso AFD poden ter dereito a diversas axudas
económicas en función de se cumpren unha serie de factores e
circunstancias.
Os casos son variados e suxeitos a certas incompatibilidades e/ou
modificacións anuais, que se poden consultar detalladamente na Guía
Informativa mencionada anteriormente.
Os alumnos participantes que teñan dereito a algunha axuda, deben
presentar a súa solicitude no rexistro da Xunta, xunto coa documentación
no prazo correspondente.
Aquí pódese consultar a información.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160706/AnuncioG0424220616-0012_gl.html
O formulario de solicitude de axudas económicas pódese consultar
aquí.
http://formularios.xunta.gal/formularios/generarPlantillaPDF?conselleri
a=TR&procedimiento=301V&version=0.0&idioma=gl_ES

Dereitos para as persoas con discapacidade.
No caso de cursos que teñan un mínimo de 1 alumno/a con
certificado de discapacidade a entidade que imparte o curso pode solicitarlle
á Xunta de Galicia as seguintes medidas compensatorias:


Persoal de apoio.



Adaptación do material didáctico, adaptación curricular.

As persoas con certificado de discapacidade poden optar a unha beca
específica de asistencia, se cumpren os requisitos económicos.

Onde se poden consultar as ofertas de cursos?
Na páxina da Consellería de Economía, Emprego e Industria pódese
consultar o ficheiro completo de cursos AFD, nel detállanse todas as familias
profesionais, os contidos, os requisitos de acceso, certificados de
profesionalidade...
http://emprego.ceei.xunta.gal/listaxe-de-especialidades-formativas
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Non todos os cursos do ficheiro se impartirán cada ano. A Consellería
de Economía, Emprego e Industria vai publicando na súa páxina a oferta
dispoñible, a partir de Marzo aproximadamente ata Novembro.
Pode consultarse a oferta actualizada de cursos e centros aprobados
cada ano no enlace:
http://emprego.ceei.xunta.gal/afd

Teñen requisitos académicos de acceso?
É imprescindible cumprir os requisitos de acceso ó certificado de
profesionalidade que teña asociado o curso AFD solicitado.


Nivel 1: Ningún requisito académico.



Nivel 2: Título de Graduado en Educación Secundaria ou ben as
Competencias clave de nivel 2 correspondentes á familia
profesional.



Nivel 3: Título de Grado Medio ou Bacharelato ou ben as
competencias de nivel 3 correspondentes á familia profesional.

Para casos máis específicos consultar a páxina web:
http://emprego.ceei.xunta.gal/acreditacion-de-cumprir-requisitos-deacceso-formacion-realizada

Onde se imparten?
A Consellería de Economía, Emprego e Industria conta cunha rede de
centros homologados que imparten formación. Pódense consultar nas
seguinte web:
http://emprego.ceei.xunta.gal/rede-de-centros

Que certificación se obtén?
Ao rematar o curso o centro expide un diploma oficial, no que
especifica as horas, os módulos aprobados...
No caso de que o curso estea asociado a un Certificado de
Profesionalidade, o/a alumno/a
deberá solicitalo expresamente á
Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Pódense consultar todos os trámites e modelos de solicitude no enlace:
http://emprego.ceei.xunta.gal/solicitude-de-certificado-deprofesionalidade

17

2.6

LANZADEIRAS DE EMPREGO
PARA O EMPREGO.

E PROGRAMAS INTEGRADOS

Que son?
Son programas dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción
laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego.
Estes programas combinan accións de información, orientación e
asesoramento, cursos de formación e/ou prácticas laborais.

A quen van dirixidos?
A persoas traballadoras en situación de desemprego con dificultades
para acceder a unha ocupación no mercado laboral.
O colectivo de persoas con discapacidade, entre outros, é un dos que
contan con preferencia na selección para estes programas.

Como se pode acceder a eles?
A preselección de candidatos para participar nestes programas é
derivada polo Servizo Público de Emprego ás entidades que os levan a cabo.
Os centros serán os que realicen a selección definitiva de
participantes baseándose en principios de preferencia, que veñen sinalados
cada ano na propia orde que regula ditos programas.
Na
páxina
http://emprego.ceei.xunta.gal/programas-integrados
pódese consultar información máis detallada sobre este tipo de programas.

Onde se imparten?
Lévanos a cabo diversas entidades públicas ou privadas (Asociacións,
Concellos, Deputacións...) e están financiados con fondos públicos,
mediante convocatoria anual de subvención.

Que acreditación se obtén?
Unha diploma ou certificado expedido polo Centro que leva a cabo o
Programa.
Algúns destes Programas inclúen formación acreditada con Certificados
de Profesionalidade.
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2.7

OBRADOIROS DE EMPREGO

Que son?
Son programas mixtos de formación e emprego, incluídos dentro das
medidas de apoio á creación de emprego. Alternan a formación profesional
teórico - práctica nunha determinada ocupación, coa experiencia real nun
posto de traballo mediante contrato laboral.
A finalidade é que os participantes estean capacitados para o
desempeño axeitado dun oficio.

A quen van dirixidos?
A desempregados inscritos no Servizo Público de Emprego, con baixa
cualificación. Preferentemente domiciliados no concello onde se imparte o
Obradoiro.

Como se pode acceder a eles?
Os desempregados interesados/as en participar deben solicitalo na
súa demanda de emprego, directamente na súa oficina de emprego ou a
través do Servizo de Orientación.
A preselección de candidatos a realizará o Servizo Público de
Emprego, mediante unha sondaxe de demandantes na oficina de emprego
correspondente á localidade onde se realizará o Programa e seguindo os
criterios de acceso (idade, colectivos preferentes, nivel académico, etc...)
que se definan na orde da convocatoria.

Que ofrecen os obradoiros de emprego?


Formación profesional nunha especialidade.



Un contrato de formación.



Certificados de profesionalidade.



Formación nas competencias
profesionalidade, se é o caso.



Práctica e experiencia profesional nas ocupacións nas que se
formen.



Información sobre técnicas de procura de emprego e orientación
laboral.



Formación sobre autoemprego e creación de pequenas empresas.



Formación en prevención de riscos laborais.

clave

relativas

ó

certificados
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Módulo de alfabetización informática.



Apoio na formación para o acceso ó Título de Graduado en
Educación Secundaria.

Que especialidades profesionais teñen?
No seu comezo, coa denominación de Escolas Obradoiro e Casas de
Oficios, estes programas enfocábanse ós oficios tradicionais de obras e
servizos (carpintería, forxa, xardinería - forestal, construción, etc...)
Actualmente tamén atopamos outras especialidades relativas a novos
xacementos de emprego, como atención socio- sanitaria e coidado de
persoas, enerxías renovables, promoción turística, hostalería, etc...

Onde hai información para solicitalos?
Nas oficinas de emprego e nas entidades promotoras que os
desenvolven.
Normalmente, publícase na prensa local unha oferta co anuncio do
inicio do Obradoiro de Emprego.

Que acreditación se obtén?
Finalizada a participación no Obradoiro de Emprego os participantes
recibirán un certificado expedido pola Dirección Xeral de Emprego e
Formación, no que constarán o número de horas, o nivel de formación
teórico - práctica adquirida e os módulos formativos cursados.
Con este diploma tramitarase
Profesionalidade correspondente.

a

solicitude

do

Certificado

de

Pódense consultar neste enlace os trámites da solicitude:
http://emprego.ceei.xunta.gal/solicitude-de-certificado-deprofesionalidade

Onde se desenvolven os Obradoiros de Emprego?


Órganos, Organismos Autónomos e outros Entes públicos da
Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas.



Entidades Locais e os seus Organismos Autónomos.



Entidades con competencias en materia de promoción de
emprego dependentes ou asimiladas a Entidades Locais, coa
titularidade corresponde integramente a estas.



Consorcios.
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Asociacións, Fundacións e outras Entidades sen ánimo de lucro.

Para máis información pódese consultar
Consellería de Economía, Emprego e Industria:

o

seguinte

enlace

da

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-guia-de-escolas-obradoiro
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Con Título de Graduado en Educación Secundaria...
De que opcións educativas ou de formación dispoño?





FORMACIÓN PROFESIONAL:
o

Ciclo de Formación Profesional De Grao Medio

o

Ciclo de Formación Profesional De Grao Superior

BACHARELATO
o

2.8

Bacharelato de adultos

FORMACIÓN PROFESIONAL (FP)

Que é?
A Formación Profesional no sistema educativo comprende un conxunto
de ciclos formativos: Grao Básico, Medio, Superior, cunha organización en
módulos e con contidos teórico - prácticos que teñen como finalidade a
adquisición das competencias necesarias para unha inserción laboral
satisfactoria e o desempeño de diversas profesións.

Que modalidades hai para estudar FP?
A formación profesional conta actualmente con diversa oferta segundo
as modalidades de estudio:


Réxime ordinario, grao profesional básico (*), grao medio e grao
superior:



Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta
modular):



Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta
modular):



Oferta de prazas para formación profesional dual:



Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos:

(*) Para a información relativa á FP de Grao Básico remitimos ao apartado
2.1 desta Guía, na sección correspondente a Alternativas de Formación sen
o Título de Graduado en Educación Secundaria.
22

Cal é a oferta de formación profesional?
Pódese consultar no seguinte enlace:
http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp

Cando é a matricula?
O prazo ordinario de presentación das solicitudes é en Xuño/Xullo
(17/06 a 04/07) e o prazo extraordinario en setembro. Debe presentarse a
solicitude no centro educativo que ofrece a oferta formativa.
Máis información:
http://www.edu.xunta.es/fp/que-facer-para-matricularse

2.8.1

CICLO DE GRAO MEDIO

Que titulación se obtén?
O título de Técnico/a da especialidade cursada.

Que requisitos son necesarios?
Para poder cursar estudos de ciclos formativos de Grao Medio, o
alumnado debe cumprir como mínimo un dos seguintes requisitos:


Posuír o título de Graduado en Educación Secundaria ou dun nivel
académico superior.



Posuír o título profesional básico (o perfil de cada título indica os
ciclos
de
grao
medio
con
preferencia
de
acceso).
http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica-perfis-profesionais



Posuír o título de técnico dun ciclo formativo de grao medio de
formación profesional.



Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos ou a proba de
acceso á universidade para maiores de 25 anos.

Aquí pódense consultar todos os requisitos:
http://www.edu.xunta.es/fp/requisitos-acceder-grao-medio
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2.8.2

CICLO DE GRAO SUPERIOR

Que titulación se obtén?
O título de Técnico/a Superior da especialidade cursada.

Que requisitos son necesarios?
Para poder cursar estudos de ciclos formativos de Grao Superior, o
alumnado debe cumprir como mínimo un dos seguintes requisitos:


Dispor do Título de Bacharelato.



Título de técnico especialista, de técnico superior ou equivalente
para efectos académicos.



Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos ou a proba de
acceso á universidade para maiores de 25 anos.

Aquí pódense consultar todos requisitos:
http://www.edu.xunta.es/fp/requisitos-acceder-grao-superior
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2.9

BACHARELATO

Que é?
É unha etapa posterior á educación secundaria obrigatoria, e por tanto
ten carácter voluntario.
Consta de 2 cursos, e sirve para acceder a estudios superiores.

A quen vai dirixido?
Alumnos/as que superaron a ESO.


Réxime Ordinario: entre 16 e 18 anos.



Réxime de adultos: maiores de 18 anos, ou excepcionalmente,
menores de 16 con contrato de traballo ou en circunstancias
excepcionais que lles impidan realizar os estudios en réxime
ordinario

Que titulación se obtén?
Título de Bacharelato.

No seguinte enlace pódese ampliar información e acceder ó listado de
centros que imparten Bacharelato en Galicia, nos distintos réximes :
http://www.edu.xunta.es/portal/ea/bacherelato

2.9.1

Bacharelato de adultos

Cal é a súa organización?
Existen 2 modalidades:


Modalidade semipresencial, esixe a asistencia obrigatoria ás
titorías de cada materia (1 hora semanal por cada materia que se
curse).



Modalidade a distancia con titorías telemáticas, non supón a
asistencia a titorías presenciais. A comunicación cos titores é a
través
da
Aula
Virtual
do
IES
San
Clemente
(http://www.iessanclemente.net/) e os exames poden realizarse
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nas sete principais cidades galegas: Santiago de Compostela, A
Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

Cales son os requisitos de acceso?
Debe cumprirse como mínimo un dos seguintes requisitos:


Posuír o título de Graduado en Educación Secundaria.



Posuír o título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de
primeiro grao.



Ter aprobado o segundo curso do Bacharelato unificado e
polivalente (BUP) ou, como máximo, con dúas materias non
superadas.



Ter o Título de Técnico correspondente á formación profesional de
Grao Medio.

Nesta ligazón pódese acceder a toda a información sobre as condicións
de matrícula, centros, convocatorias, etc...:
http://www.edu.xunta.es/web/node/3469
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3. OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE

3.1.

CELGA

Que é ?
É o sistema de Certificación de Lingua Galega, que se clasifica en
diferentes niveis, dende o 1 ó 5.

Para que serve?


Requisito con frecuencia puntuable ou imprescindible,
para
acceder ó Emprego Público en Galicia (oposicións, listas de
contratación temporal...)



É equivalente á Competencia Clave en Lingua Galega do mesmo
nivel, a efectos de acceso ós Certificados de Profesionalidade.

Como se pode optar a el?


Exame oficial de Política Lingüística.



Por validación segundo o nivel académico, que se solicitará no
último Centro Educativo no que se estudou. Para poder validar
por estudos deben estar cursados en Galicia coas materias
correspondentes en Lingua Galega.

As validacións máis frecuentes relacionadas cos niveis académicos son:
CELGA 1:


Ter cursada e superada a materia de Lingua Galega dos 6 cursos
da EXB.



Ter cursada e superada a materia de Lingua Galega en todos o
cursos de Educación Primaria.

CELGA 2:



Título de Graduado Escolar (EXB)
Educación Primaria e ter aprobados dous cursos da ESO
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CELGA 3:


Título de Graduado en ESO



FP1

CELGA 4:


Bacharelato (LOGSE, BUP)



FP2.

Ver condicións específicas neste enlace:
http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga/validacion-deestudos-de-galego

Moi importante actualmente a ter en conta é que as Titulacións de
Ciclo Medio e Ciclo Superior non teñen validacións co CELGA.

Como se pode preparar o exame oficial?


Por libre, coa axuda dos materiais e modelos de exame que está
a disposición na páxina web:
http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga



Asistindo a cursos preparatorios para o nivel do CELGA ao que se
queira optar, que convoca cada ano a Secretaría Xeral de Política
Lingüística.

Cando e onde se convocan os cursos?
Os cursos preparatorios para o exame dos distintos niveis do CELGA
celebraranse ao longo de todo o ano, mediante convocatoria pública.
Son gratuítos, impartidos nas Escolas Oficiais de Idiomas e nos
centros autorizados.
A asistencia ós cursos non é equivalente á obtención do Certificado,
só axudan ó alumnado a preparase para as probas oficiais.
Para obter a información dos cursos, así como as convocatorias do
exames oficiais, consultar o seguinte enlace:
http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo

No caso de que unha persoa que se vaia presentar ás probas teña
algunha discapacidade, indicará na súa solicitude o tipo e o grao de
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discapacidade, a acreditación correspondente, así como o apoio que
precisará para poder realizar as probas.
As persoas cunha discapacidade física ou psíquica igual ou superior ao
33 % que as imposibilite para acreditar algunha das destrezas
comunicativas (comprensión oral, expresión oral, compresión escrita,
expresión escrita) poderán solicitar a exención de realizar a proba ou probas
referidas a esas destrezas.
É moi importante que na solicitude se exprese claramente a petición
destas medidas.

3.2.

COMPETENCIAS CLAVE

Que son?
Son os requisitos formativos que acreditan que os/as alumnos/as
posúen os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento os
cursos correspondentes aos novos Certificados de Profesionalidade de Nivel
de Cualificación 2 e 3. Os cursos de nivel 1 non esixen acreditación de
competencias.

A quen van dirixidas?
Ás persoas que non teñen o nivel académico esixido nos cursos AFD e
nos Certificados de Profesionalidade.
Non teñen equivalencia académica para outros efectos.

Cales son as competencias clave?


Comunicación en Lingua Galega



Comunicación en Lingua Castelá



Comunicación en Linguas Estranxeiras



Competencia en Matemáticas

Cantos niveis hai?
Cada competencia ten nivel 2 e 3.
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Como se acreditan?
-

Mediante a posesión do nivel académico correspondente:
Nivel 2 : Título de Graduado en Educación Secundaria ou
equivalente
Nivel 3: Bacharelato ou equivalente

-

Mediante un Certificado de Profesionalidade do mesmo nivel.

-

Mediante un Certificado de Profesionalidade de nivel inferior na
mesma familia e área profesional.

-

A Competencia Clave en Lingua Galega acredítase mediante o
CELGA do mesmo nivel.

-

Superando as probas oficiais de Competencias Clave que convoca
a Consellería de Traballo.

En que consisten as probas de avaliación en competencias clave?
A persoa participante terá que realizar un exame sobre cada unha das
Competencias Clave nas que realizou a inscrición.

A convocatoria das probas de avaliación en Competencias Clave sae
publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG), e na páxina web oficial
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave con información
detallada sobre o lugar e datas das probas.

Ás persoas que participen nas probas de avaliación en competencias
clave recibirán un documento acreditativo de cada competencia superada ou
non superada.

Os/as participantes que acrediten discapacidade poden sinalar
explicitamente na súa folla de solicitude as adaptacións nas probas segundo
precisen: Ampliación do tempo, Ampliación da letra, Instrucións por escrito,
Intérprete de signos, ou especificar outras adaptacións necesarias, como
pode ser: Lectura Fácil.
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3.3.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Que é?
É un documento oficial que acredita a competencia profesional
segundo o Catálogo Nacional de Cualificacións profesionais.
Ten validez en toda España.

Quen ten dereito á expedición dun certificado de profesionalidade?

 Escolas Obradoiro, Obradoiros de emprego ou Casas de Oficio
 Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
 Contrato de formación
 Ciclos formativos de Grado Medio ou Superior
 Cursos AFD e antigo Plan FIP con certificado de profesionalidade
 Acreditación de competencias profesionais por experiencia laboral
(Segundo o Real decreto 1224/2009, de 17 de xullo)

No seguinte enlace hai máis información sobre a solicitude:
http://emprego.ceei.xunta.gal/solicitude-de-certificado-deprofesionalidade

Onde se presentan as solicitudes?
As principais vías son: en calquera rexistro administrativo da Xunta
de Galicia ou nos rexistros dos Concellos.
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4. OPCIÓNS LABORAIS

4.1.

EMPREGO PÚBLICO

Que é?
Son postos de traballo desenvolvidos en organismos da Administración
Pública: Concellos, Xunta, Estado, Ministerios, SERGAS, Deputacións
Provinciais, Correos, Policía, Universidade, etc...

As persoas que traballan na Administración Pública poden pertencer a
algún dos seguintes réximes:

 Funcionarios (que aprobaron unha oposición para unha praza de
traballo fixo)

 Persoal laboral (que teñen un contrato de traballo co organismo
correspondente).

4.1.1.

Oposición e Oferta Pública



Oposición: É o exame que un Organismo Oficial realiza ás persoas
que desexan un posto de traballo dentro da Administración do
Estado.



Oferta pública: Son ofertas de emprego que convocan os diferentes
organismos, tanto a nivel central, autonómico, provincial ou local.

Como se pode acceder?
Hai diferentes vías. As principais son:
Oposición: Un exame sobre un conxunto de temas. Os candidatos
ordénanse en función da puntuación obtida.
Concurso -oposición: Este sistema consta de 2 fases, de modo que
para a puntuación final contan os resultados da proba ou exame e tamén
a formación e a experiencia acreditadas polo candidato.
Oferta pública. Existen 2 vías:


Os organismos solicitan os candidatos/as ó Servizo Público de
Emprego, xeralmente para contratos de tipo temporal.
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Mediante anuncios en medios de comunicación (DOG, xornais,
páxina web do organismo correspondente...) para presentarse
voluntariamente a selección.

As bases dos procesos selectivos serán públicas e accesibles a todas
as persoas candidatas.
Que requisitos ten?
Na propia convocatoria existe un apartado específico que explica os
requisitos e condicións.

Existen
medidas
discapacidade?

compensatorias

para

as

persoas

con

As oposicións para o emprego público deben establecer, segundo a
lexislación vixente, unha reserva de prazas para persoas con
discapacidade,
que
farán
público
na
orde
da
convocatoria
correspondente.
A reserva de prazas corresponde o 7% para persoas con
discapacidade , sempre que superen os procesos selectivos e acrediten a
súa discapacidade e compatibilidade co desempeño das tarefa, e desta
cota, o 2% será cuberto por persoas con discapacidade intelectual.

As oferta pública para persoal laboral, debe igualmente recoller nas
súas bases se contempla reserva de prazas para persoas con
discapacidade.
Tamén deben estar establecidas e a disposición dos interesados, as
medidas de adaptación correspondentes, por discapacidade física,
intelectual ou sensorial.
As persoas con discapacidade igual ou superior ó 33% non terán
que pagar as taxas, simplemente hai que presentar o certificado de
discapacidade.

Existen convocatorias de emprego público exclusivas para persoas
con discapacidade intelectual?
Si.
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Diversos organismos veñen convocando nestes últimos anos prazas de
emprego público reservadas para aspirantes con discapacidade intelectual
exclusivamente, recoñecida oficialmente superior ó 33%.
Pódese atopar información (temarios, datas, bases...) das últimas
convocatorias específicas para o ámbito de Galicia nos seguintes enlaces,
nos que se atopa a información completa das bases que regulan os distintos
procesos selectivos.

ESTADO:
http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesosselectivos/laboral_fijo/Laborales_2015/Discapacidad-intelectual.html
XUNTA DE GALICIA:
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_ps_infxeral.jsp?rcpANO_PSEL
=2015&rcpRELSER_PSEL=L&rcpGRUPO_PSEL=5&rcpCUECAT_PSEL=003&rc
pNUMSEC_PSEL=1&lang=gl&rcpTIPO_CONS=1
DEPUTACIÓN PROVINCIAL:
http://www.depo.es/web/edepo/1247
Agárdase que novos onanismos públicos (SERGAS, Consellerías...) se
sumen a este impulso do emprego público mediante convocatorias
específicas para persoas con discapacidade intelectual nos postos de
ordenanzas, celadores...

Onde hai información sobre as convocatorias?
Calquera persoa pode obter información
oposicións a través da canle principal:

sobre

convocatorias

de



Boletíns Oficiais: Trátase das publicacións periódicas que edita a
Administración: Boletín Oficial do Estado (BOE), Boletíns Oficiais das
Comunidades Autónomas (DOG), Boletíns provinciais e de Concellos.



Páxinas web dos organismos que as convocan.



Buscadores
público:

de

oposicións

e

convocatorias

de

emprego

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo.html#.
VFDlYVSDPcs
http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/empleo_publico/proce
sos-selectivos.html
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_principal.jsp?lang=gl
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4.1.2.

Listas de contratación temporal

Que son?
Son convocatorias para anotarse en diferentes perfís profesionais
para cubrir postos de traballo temporal. Algunhas das convocatorias
regulares son:



XUNTA DE GALICIA
Cando sae a convocatoria?
Soe saír no mes de Marzo e remata o prazo de inscrición no mes
de Xullo. Excepcionalmente, pódense abrir listas noutros momentos
do ano, que se publican no DOG.

Onde sae publicada a convocatoria?
Pódese consultar na seguinte páxina web:
http://www.xunta.gal/funcion-publica/contrataciontemporal/informacion-xeral

Que requisitos teño que ter?
A titulación esixida tendo en conta a categoría profesional, e
ademais o nivel do CELGA correspondente.

Que categorías profesionais existen?
Vai depender, xa que van dende titulacións de Licenciados ata
Certificado de Escolaridade. ( Sae publicados na convocatoria).

Onde podo consultar a candidatura?
Na páxina web da Xunta de Galicia:
http://www.xunta.es/funcion-publica/contrataciontemporal/consulta-das-listas-decreto-37-2006 (Neste enlace a
dereita atópanse unha serie de enlaces directos para dita
consulta)
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SEAGA (empresa pública de SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS)
Que é?
É unha sociedade pública, creada pola Administración Galega, para
realizar todo de tipo de actuacións, obras, traballos e prestacións de
servizos en materias forestais, especialmente as relacionadas coa
prevención e loita contra os incendios.

Cando sae a convocatoria e onde se publica?
Non ten unha data fixa, saen publicadas na páxina web:
http://www.epseaga.com/ofertas_emprego.php

Que categorías profesionais existen?
Vai depender, xa que van dende titulacións de Licenciados ata
Certificado de Escolaridade (sae publicado na convocatoria).



Outros organismos que convocan prazas mediante listas de
contratación temporal e concurso -oposición son: SERGAS, Correos,
AENA, Concellos, Xustiza, Deputacións Provinciais,...
Podes consultar a información máis detallada nas páxinas web de cada
organismo.
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4.2.

TRABALLAR NUNHA EMPRESA

4.2.1.

Emprego con apoio (ECA)

Que é?
É unha metodoloxía de inclusión laboral que abarca un conxunto de
servizos e accións centradas na persoa e o seu entorno, para que a persoa
con discapacidade e con especiais dificultades poda acceder, manterse e/ou
promocionar nunha empresa, ou no mercado de traballo en xeral, contando
co apoio de profesionais ligados directamente á inclusión sociolaboral.
Entendemos por persoa con especiais dificultades, aquelas que
necesitan
dun
apoio
continuado,
puntual
ou
intermitente
no
desenvolvemento da súa actividade laboral, sendo a intensidade e a
duración de estes servizos a necesaria para o mantemento no posto de
traballo e asegurando, un seguimento que garanta a continuidade e
promoción do traballador.
O emprego con Apoio fundaméntase nun sistema de apoio
individualizado, consistente na provisión da axuda imprescindible
proporcionada á persoa traballadora con discapacidade, para que poida
desenvolver por ela mesma unha actividade laboral, nun momento
determinado da súa vida.

Que é un preparador/a laboral?
É o/a profesional que acompañará a persoa traballadora con
discapacidade durante o seu proceso de formación no posto de traballo,
será o/a encargado/a de que desenvolva as tarefas de forma progresiva ata
acadar o grado de autonomía necesario.
O papel do/a Preparador/a Laboral é fundamental no Proxecto de
Emprego con Apoio.
A Federación Down Galicia e as Entidades Membro levan a
cabo o Proxecto de emprego con Apoio, que vai destinado o
colectivo de persoas con discapacidade intelectual en xeral e/ou
síndrome de Down en particular.
Existen tamén outras entidades de colectivos con discapacidade que
levan a cabo este Proxecto.

Para máis información sobre as medidas de fomento de emprego de persoas
con discapacidade mediante Emprego con Apoio:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=TR&codProc=341L
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4.3.

EMPREGO PROTEXIDO

4.3.1.

Centros especiais de emprego

Que son?
Son empresas que participan no mercado laboral mediante unha
actividade produtiva.
O obxectivo principal deste centros é a integración laboral e social das
persoas con discapacidade, asegurando un emprego remunerado ás persoas
con discapacidade, ó tempo que intentan facilitarlles o paso á inclusión en
empresas ordinarias.
O seu equipo de traballadores ten que estar composto como mínimo
nun 70% por persoal con discapacidade, mediante a relación laboral de
carácter especial. Posúen un convenio colectivo propio que regula os
aspectos laborais e salariais.
Os centros poderán ser creados por Administracións Públicas ou por
persoas físicas, xurídicas ou comunidades de bens, que teñan capacidade
xurídica e de obrar para ser empresarios.

Cales son os requisitos?
Persoas con un grado de discapacidade igual ou superior ó 33%,
segundo a Administración competente.

Para poder consultar os centros especiais de emprego en Galicia:
http://emprego.ceei.xunta.gal/listaxe-de-centros-especiais-deemprego
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4.3.2.

Centros ocupacionais

Que son?
Os Centros ocupacionais teñen como finalidade o desenvolvemento
das habilidades profesionais, persoais e sociais das persoas cuxa
discapacidade lles impide, de forma provisional ou definitiva, integrarse
laboralmente.
As súas actividades desenvólvense mediante talleres de ocupacións
diversas, como: xardinería, encadernación, tapicería....

Cales son os requisitos?
Persoas con un grado de discapacidade igual ou superior ó 33%,
segundo a Administración competente e ter xa realizada a valoración de
dependencia no momento de presentar a solicitude de praza.

Pódense consultar os centros ocupacionais de Galicia no Buscador de
entidades prestadoras de servizos socias rexistradas:
https://politicasocial.xunta.gal/XiacWeb/centros/publico/filtrarMapaS
ocial.do
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5. RECURSOS PARA O EMPREGO E FORMACIÓN

5.1.

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO (SPEG)

Que é?
É un organismo público e gratuíto dependente da Xunta de Galicia.
Realiza valores de intermediación entre os demandantes de emprego e as
empresas.
http://emprego.xunta.es

Que servizos presta ás persoas demandantes de emprego?
Se o/a demandante busca emprego ou quere mellorar a súa ocupación
actual:


Inscrición e clasificación como demandante de emprego



Orientación laboral



Formación e programas para o emprego.



Certificados de profesionalidade



Intermediación laboral



Información sobre ofertas de emprego



Información sobre o mercado laboral



Apoio ao autoemprego e ás iniciativas de economía social

Se o/a demandante aínda non busca emprego pero quere mellorar a
súa cualificación:


Orientación laboral



Formación para o emprego



Información sobre o mercado laboral

Para acceder a prestacións de carácter social:


Renda Activa de Inserción (RAI)



Renda de Integración Social de Galicia (RISGA)



Prestación para mulleres vítimas de violencia de xénero
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Como anotarse no SPEG?
Na oficina de emprego que lle corresponda á persoa demandante
segundo o seu domicilio. Para anotarse fai falta:


D.N.I



Certificado de discapacidade (se é o caso)

Pódense anotar no SPEG tamén os menores de idade (16 anos como
mínimo), levando unha autorización da persoa titor/a legal ou pai/nai.

O Servizo Público de Emprego de Galicia, conta ademais da rede de
oficinas de emprego cunha rede de Centros de Entidades Colaboradoras,
para labores de orientación, información e busca de emprego, para
demandantes que teñan discapacidade.
A persoa demandante con discapacidade pode solicitar na súa oficina
de emprego unha entidade xestora de xestión para titorizar a súa demanda
de emprego ( actualizar o CV, entrevistas de orientación, IPI...).
Down Galicia é centro colaborador especial do Servizo Público
de Emprego, dedicado a demandantes con discapacidade intelectual,
as súas oficinas centrais están en Santiago de Compostela, Vigo e Ourense
ofrecendo un Servizo de Orientación itinerante en diversos puntos das catro
provincias galegas.

5.2.

BOLSA DE EMPREGO DOS CONCELLOS

Algúns dos Concellos teñen unha bolsa propia, nas que se poden
apuntar as persoas demandantes ou en mellora de emprego.

Que servizos presta?


Orientación laboral para a busca de emprego



Información laboral



Técnicas de busca de emprego



Ofertas de emprego



Introducir o currículo na bolsa de emprego que xestiona o centro



Recibir formación para o emprego

Como anotarse nas bolsas de emprego?
Para inscribirse, hai que contactar co Concello, xa que cada un dispón
dun protocolo diferente.
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Neste enlace aparecen recollidas ofertas de emprego público en
Galicia. http://empleopublicoengalicia.blogspot.com.es/

5.3.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

As Confederacións de Empresarios, dispoñen de formación en
diferentes áreas dirixida a empresarios/as, traballadores/as, ofrecendo un
servizo de promoción e emprego. Así como tamén posúe unha bolsa de
emprego na que se poden apuntar as persoas demandantes para poder
optar a diferentes ofertas de emprego.

Para consultar máis información:
www.ceg.es

Confederacións de Empresarios por provincias

5.4.



A Coruña: www.cec.es



Lugo: www.celugo.es



Ourense: www.ceo.es



Pontevedra: www.cep.es

SINDICATOS

Dispoñen dunha oferta anual de formación tanto para persoas
traballadoras en activo, coma desempregadas. Para inscribirse nos cursos
pode ser a través das súas oficinas ou na páxina web.
https://www.forem.es/formacion
www.forga.gl
http://www.ifes.es/cursos/
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5.5.

EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL (ETT)

Que son?
Son empresas que serven de intermediarias entre as persoas
traballadoras e as empresas, sendo a ETT a que establece a relación laboral
co/a traballador/a.

Como se podo facer a inscrición?
Directamente en cada unha das oficinas de ETT ou nas súas páxinas
oficiais.

Neste enlace se poden consultar as EETT:
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/ett-OIA/

5.6.

AXENCIAS DE COLOCACIÓN

Que son?
Son entidades colaboradoras do Servizo Público de Emprego, para
desenvolver actuacións relacionadas coa busca de emprego, orientación e
información, selección de persoal, valoración de perfís profesionais...
Prestan un servizo gratuíto.

Como se pode facer a inscrición?
Directamente nas propias Axencias de Colocación ou por internet a
través daquelas que teñan páxina web.

Onde están?
Neste enlace pódense atopar as Axencias de Colocación autorizadas:
https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/cons
ultarAgenciasColocacion.do?modo=inicio&CA=60
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5.7.

EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL

Que son?
Son iniciativas empresariais que combinan a actividade económica
con metodoloxías de inserción laboral con persoas en risco de exclusión.
Realizan un Itinerario de Inserción que consiste nun plan de traballo
personalizado no que se establece un camiño planificado cara a consecución
da integración no mercado ordinario.

A quen vai dirixido?
A persoas en situación con grave risco de exclusión social, persoas
desempregadas con dificultades importantes de atopar emprego que
pertencen preferentemente a algún destes colectivos: perceptores de
rendas mínimas, desempregados/a de longa duración, mozos/as que non
finalizaron o ensino obrigatorio...

Cales son os requisitos?


Persoas desempregadas inscritas no SPE



Situación de exclusión social do/a traballador/a, acreditada por un
informe de Servizos Sociais.



Informe favorable do Servizo Público de Emprego para a
tramitación do contrato bonificado para traballadores/as en
situación de exclusión social.

No seguinte enlace pódense consultar as características deste tipo de
contrato, así como o resto de modelos existentes:
http://www.sepe.es/contratos/

Onde están?
Neste enlace pódense atopar as Empresas de Inserción en Galicia:
http://emprego.ceei.xunta.gal/rexistro-de-empresas-de-insercion
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5.8.

AULAS MENTOR

Que son?
Son ensinanzas non regradas, abertas, flexibles e a distancia, con
titoría telemática, para persoas adultas. Realizan unha ampla gama de
cursos, o que nos axuda a actualizar o perfil profesional, potenciar o
emprego e aumentar a formación básica.

Como se pode facer a inscrición?
Hai que dirixirse a algún dos centros públicos de Galicia e formalizar alí
a matrícula.
Pódense consultar os centros no seguinte enlace:
http://www.edu.xunta.es/web/node/1855

Cando comezan?
Os cursos poden iniciarse calquera día do ano escolar e cada alumno/a
segue o seu propio ritmo de aprendizaxe.

A quen vai dirixido?


Persoas maiores de 18 anos. Non se require titulación previa.



Calquera adulto que desexe formarse para acceder a un posto de
traballo ou aumentar o seu nivel cultural.

Que titulación se obtén?
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o
Ministerio de Educación expedirá un certificado ó superar o curso.

Que oferta formativa hai?
Os cursos poden iniciarse calquera día do ano escolar e cada alumno/a
segue o seu propio ritmo de aprendizaxe.
Pódese consultar no seguinte enlace para ver a oferta formativa:
http://www.edu.xunta.es/web/mentor
Para máis información:
http://www.mentor.mec.es/
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5.9.

PÁXINAS WEB DE INTERESE

Para buscar empresas por sectores


www.galiciavirtual.net



www.ardan.es



www.donempleo.com

Portais de emprego


www.xuventude.net



http://emprego.xunta.es



www.060.es



www.sepe.es



www.xuventudevigo.org



www.mercadis.com



www.edislabora.es



www.ecoempleo.com



www.acciontrabajo.com



www.aldaba.org



www.empleate.com



www.empleo.com



www.infoempleo.com



www.infojobs.net



www.laboris.net



www.opcionempleo.com



www.turiempleo.com



http://axencialocaldecolocacion.org/



www.proxectoiles.es



www.eidolocal.es

1

2

3

Dispón dun boletín de ofertas de emprego e formación de toda Galicia
Dispón dun boletín de ofertas de emprego e formación “Pontemprego”
3
Portal da administración local de Galicia: emprego na administración pública,
páxinas oficiais,...
1
2
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Exemplos de WEBS onde buscar recursos de formación


http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-formacion-e-cualificacions



https://cntg.xunta.es/web/cnt/formacion



www.xuventude.net



https://cemit.xunta.gal/cemit_servizos



http://www.socialia.org



www.fesan.org



www.fase.net



www.formacionytrabajo.com

5.10. RECURSOS DE FORMACIÓN E EMPREGO ESPECÍFICAMENTE
DIRIXIDOS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Empresas de Traballo Temporal (ETT):


ACTIVA SOCIAL: Centro especial de emprego da COGAMI.
http://www.activasocialett.com/



NORTINTEGRA:
Nortempo.

Centro

especial

de

emprego

do

grupo

Enderezo: García Prieto, 23-25 - 15706 - Santiago de Compostela (A
Coruña)
Teléfono: 981 534 741

Axencias de colocación:


ASOCIACIÓN ILUNION EMPREGO: Asociación para a formación,
servizos e colocación de persoas con discapacidade.
http://www.fsc-inserta.es/Servicios/Paginas/Asociacion.aspx



COGAMI: Confederación Galega de persoas con discapacidade.
http://www.cogami.es/
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FADEMGA: Federación de asociacións en favor das persoas con
discapacidade intelectual de Galicia.
http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/



FAXPG: Federación de asociacións de persoas xordas de
Galicia.
http://www.faxpg.es/



FEAFES: Federación de asociacións de familiares de enfermos
mentais de Galicia.
http://feafesgalicia.org/



INSERTA: Entidade da Fundación ONCE para á formación e o
emprego de persoas con discapacidade.
http://www.fsc-inserta.es/Quienes/Paginas/galicia.aspx

Entidades de iniciativa social:


ASEM GALICIA: Asociación galega contra as enfermidades
Neuromusculares.
http://www.asemgalicia.com/



ASPACE GALICIA: Federación galega de parálise cerebral.
http://aspacegalicia.org/es/



AUTISMO GALICIA: Federación de autismo de Galicia.
www.autismogalicia.org

•

CERMI – Galicia: Comité de Entidades Representantes de
persoas con Discapacidade de Galicia.
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx



DOWN GALICIA: Federación Galega de Institución para a
síndrome de Down.
www.downgalicia.org



ONCE: Organización Nacional de Cegos de España.
www.once.es



FEGADACE: Federación galega de dano cerebral adquirido.
http://www.fegadace.org/

 FEGEREC: Federación galega de enfermidades raras e crónicas.
http://www.fegerec.es/


SARELA: Asociación de Dano Cerebral.
www.sarela.org
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Páxinas web e portais de emprego:


DISJOBS:
O
portal
discapacidade.

de

emprego

para

persoas

con

Ofertas de emprego
www.disjob.com



PORTALENTO: Plataforma de emprego exclusiva para para
persoas con discapacidade ou incapacidade laboral.
Ofertas de emprego e cursos formativos
www.portalento.es

Prestacións:


A RAI é unha axuda que trata de protexer a colectivos con especiais
dificultades para atopar traballo, como é o caso das persoas cunha
discapacidade igual ou superior ao 33%.
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/persona_con_
discapacidad.html

Outros recursos:


Guía de beneficios e axudas para as persoas con
discapacidade. Oficina de Atención á Diversidade OADIS,
2016.
http://www.oadis.msssi.gob.es/novedades/docs/Beneficios_personas
_con_discapacidad_Abril_2016.pdf
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6. NORMATIVA E FONTES DE REFERENCIA

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica


Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de
formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia,
así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.



Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan
aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas
de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se
establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.



Orde do 12 de xullo de 2011, pola que se regula a avaliación e a
acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de
formación profesional inicial.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS
http://www.edu.xunta.es/portal/ea/normativa


Resolución do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
convocan as probas para a obtención do título de graduado en
educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas
convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa
realización.



Resolución do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores
de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.



Circular 4/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en
funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas,
nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA
autorizados para impartilas no curso 2016/17.
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Circular 5/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación educativa, pola que se ditan Instrucións
sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos
institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas
de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a
distancia no curso 2016/2017.



Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de
febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a
obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria
para persoas maiores de dezaoito anos.



Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se regula a proba para a
obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos
na Comunidade Autónoma de Galicia.



Orde do 11 de xuño de 2010 pola que se autorizan as ensinanzas
de educación para persoas adultas, nas modalidades presencial e a
distancia, en centros específicos de educación e promoción de adultos
e institutos de educación secundaria dependentes da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria. DOG 21 de xuño de 2010.



Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas
libres para a obtención do título de graduado en educación
secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos. DOG 4
de marzo de 2009.



Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regulan as ensinanzas de
bacharelato para persoas adultas pola modalidade presencial na
Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 31 de xullo de 2009.



Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica
para as persoas adultas e se establece o seu currículo na
Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 23 de xullo de 2008



Orde do 26 de abril de 2007 pola que se ordenan e organizan as
ensinanzas de bacharelato para adultos a distancia na Comunidade
Autónoma de Galicia. DOG 8 de maio de 2007.



Decreto 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a
ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e
os requisitos mínimos dos centros.



Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos.
DOG 6 de agosto de 1992.
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BACHARELATO
http://www.edu.xunta.gal/portal/ea/normativa


Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia.

AFD
http://emprego.ceei.xunta.gal/afd


ORDE do 29 decembro de 2015 pola que se establecen as bases
reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para
a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás
persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de
Galicia correspondente ao exercicio de 2016.

PIPE
http://emprego.ceei.xunta.gal/programas-integrados


Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións
para a posta en práctica de programas integrados de emprego de
Galicia durante os anos 2016 e 2017.

OBRADOIROS DE EMPREGO
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-guia-de-escolas-obradoiro


Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de
emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da
Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria
para o ano 2016.

CELGA
http://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/lexislacion?texto=celga


Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do
16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais
acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).



Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados
oficiais acreditativos dos niveis de coñecementos de lingua galega
(CELGA).



Corrección de erros. Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se
regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de
coñecementos da lingua galega (CELGA).
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COMPETENCIAS CLAVE
http://emprego.ceei.xunta.gal/normativa


ORDE do 7 de xaneiro de 2014 pola que se establecen os
requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de
profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional e se
regulan as probas de avaliación en competencias clave dentro das
accións formativas de formación profesional para o emprego na
Comunidade Autónoma de Galicia.

EMPREGO PÚBLICO
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo.html


Real Decreto 105/2016, do 18 de marzo, polo que se aproba a
oferta de emprego público para o ano 2016. BOE 22/03/2016



Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións
reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia

EMPREGO CON APOIO
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=TR&codProc=341L


Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das
persoas con discapacidade na empresa ordinaria, e do Programa de
emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas
con discapacidade no mercado ordinario de traballo, e se procede a
súa convocatoria para o ano 2016 (DOG nº 248 do 30 de decembro
de 2015). (posteriores correccións e modificacións no enlace anterior)

CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions-centros-especiais-deemprego


Decreto 200/2005, do 7 de xullo polo que se regula a autorización
administrativa e a inscrición no Rexistro administrativo de Centros
Especiais de Emprego de Galicia e a su organización e
funcionamento.

AXENCIAS DE COLOCACIÓN
http://emprego.ceei.xunta.gal/normativa-deinterese?content=/Traballo/Contidos/Normativas/normativa_0003.html


Real Decreto 1796/2010, de 30 de decembro, polo que se
regulan as axencias de colocación (BOE_318_2010_20151)
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EMPRESAS DE INSERCIÓN
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_3/contenido/guia_3_9_11.ht
m


Lei 44/2007, do 13 de decembro, para a regulación do réxime das
empresas de inserción.



Decreto 156/2007, do 19 de xullo, polo que se regula o
procedemento para a cualificación das empresas de inserción laboral,
créase un rexistro administrativo e se establecen as medidas para o
fomento da inserción sociolaboral.



ORDE do 6 de maio de 2008, pola que se regula o procedemento
de cualificación das empresas de inserción laboral e a organización e
funcionamento do seu rexistro administrativo.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS:
AFD: Accións Formativas Dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras
BOE: Boletín Oficial do Estado
CELGA: Certificación da Lingua Galega
DOG: Diario Oficial de Galicia
ECA: Emprego Con Apoio
ESA: Educación para Adultos
ESO: Ensinanza Secundaria Obrigatoria
ETT: Empresas de Traballo Temporal
FP: Formación Profesional
FPB: Formación Profesional Básica
IPI: Itinerario Personalizado de Inserción
PCPI: Programas de Cualificación Profesional Inicial
PIPE: Programas Integrados para o Emprego
SPE: Servizo Público de Emprego
SPEG: Servizo Público de Emprego de Galicia
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