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ACCIÓN 3: Acción Formativas p
 

 

As acción formativas para desempregados é unha das accións mais importan

dentro das políticas activas de emprego, xa que facilitan o traballador  unha 

formación axustada o mercado de traballo que atenda os requerimentos de 

competitividade das empresa, a vez que satisfaga as aspiracións de promoción 

profesional capacitándoas

para o acceso o emprego.

 

A importancia das 

accións formativas para 

desempregados radica 

xa non só e 

indudablemente na 

adquisición de 

formación cualificada 

polas persoas que 

participen nelas senón 

tamén no 

recoñecemento desta 

competencia 

profesional a través da 

expedición dun certificado de profesionalidade

dispoñer dunha certificación oficial con validez a nivel nacional e na Unión Europea.

 

Nas accións formativas desenro

centas dez persoas desempregada

técnico de software, informática de usuario, deseño web, inicio internet, operacións 

básicas de cociña e técnico de redes. 
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Acción Formativas para Desempregados (AFD)

As acción formativas para desempregados é unha das accións mais importan

dentro das políticas activas de emprego, xa que facilitan o traballador  unha 

formación axustada o mercado de traballo que atenda os requerimentos de 

competitividade das empresa, a vez que satisfaga as aspiracións de promoción 

profesional capacitándoas para o desempeño cualificado das diferentes profesións e 

para o acceso o emprego. 

certificado de profesionalidade que lle permitirá

dispoñer dunha certificación oficial con validez a nivel nacional e na Unión Europea.

s accións formativas desenroladas no Porriño no ano 2010 participaron

centas dez persoas desempregadas entre as especialidades de: cociña, perruquería, 

nico de software, informática de usuario, deseño web, inicio internet, operacións 

básicas de cociña e técnico de redes.  

  

Concello do Porriño  

Desempregados (AFD) 

As acción formativas para desempregados é unha das accións mais importantes 

dentro das políticas activas de emprego, xa que facilitan o traballador  unha 

formación axustada o mercado de traballo que atenda os requerimentos de 

competitividade das empresa, a vez que satisfaga as aspiracións de promoción 

para o desempeño cualificado das diferentes profesións e 

mitirá o alumno 

dispoñer dunha certificación oficial con validez a nivel nacional e na Unión Europea. 

participaron dúas 

cociña, perruquería, 

nico de software, informática de usuario, deseño web, inicio internet, operacións 
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Nesta dirección a Concellaría de Emprego coa finalidade de facilitarlle a tódolos 

veciños do Porriño ó acceso a unha formación adaptada a demanda do sector 

produtivo o mesmo tempo que se mellora á cualificación profesional dos 

traballadores desempregados e empregados, solicitouse e foille concedido no ano 

2010 a homologación para impartir como centro colaborador de formación 

ocupacional na Comunidade Autónoma de Galicia as especialidades formativas 

seguintes:  

 

- Actividades administrativas na relación co cliente. 

- Instalacións e manteñemento de xardinería. 

- Servizos de bar e cafetería. 

- Servizos de restaurante. 

- Instalación de elementos de carpintería. 

- Formación ocupacional. 

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. 

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio. 

- Enerxías renovables. 
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No ano 2011, as especialidades formativas concedidas pola Consellería de Traballo 

e Benestar da Xunta de Galicia centraronse nas seguintes materias: 

- Programador de Aplicacións Informáticas. 

- Xefe de Cociña. 

- Técnico Auxiliar en Deseño Industrial. 

 

46 alumnos foron participes desta programación lográndose o termo da mesma, a 

inserción laboral do 47,82% dos participantes. 

 

Con este mesmo obxectivo, para o ano 2012 solicitaranse as seguintes accións 

formativas:  

 

� Actividades administrativas na relación co cliente 

� Montaxe e mantenemento de instalacións solares térmicas 

� Atención sociosanitaria a persoas dependentes no domicilio 

� Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións 

sociais. 

� Perruquería. 

� Cociña. 

� Operacións básicas de cociña. 

� Operacións básicas de restaurante e bar. 

� Vendedor técnico. 

� Servizos de restaurante. 

� Técnico en software ofimático. 

� Programador de aplicacións informáticas. 
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ACCIÓNS DE FORMACIÓN PARA DESEMPREGADOS (AFD) 

 

OBXECTIVOS 

 

 

Ofrecer formación as persoas desempregados en ditas 

especialidades, que lles permita adquirir un oficio ou 

profesión, así como tamén obter os coñecementos 

necesarios que lles permita mellorar a súa cualificación 

para acceder o mercado laboral. 

 

Obtención dun certificado de profesionalidade que lle 

permitirá o traballador obter unha certificación oficial. 

Con validez nacional e na Unión Europea. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

XERAIS 

 

 

Os alumnos á finalización do curso cuxa duración variará 

según a especialidade (entre 300 e 1.000 horas), obtendo 

a súa finalización unha certificación de profesionalidade. 

 

DESTINATARIOS 

 

Desempregados inscritos nas oficinas do Servizo Público 

de Emprego. 

FORMA DE ACCESO 

 

A través da Concellaría de Emprego e Servizo Municipal 

de Emprego.  

 

EQUIPO 

 

Coordinador das accións formativas, persoal docente e 

auxiliar administrativo. 
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PREVISIÓN ANUAL 

 

Convocatoria anual. No ano 2012 solicitaronse nove 

especialidades, das que poderíanse beneficiar 135 

desempregados. 

 

EQUIPO 

 

. Departamento de Formación (Concellaría de Emprego) 

� Concellaría de Persoal. 

� Persoal Docente contratado ó efecto. 

 

FINANCIAMENTO 

 

� Concellaría de Emprego 

� Consellería de Traballo e Benestar 

� Fondo Social Europeo 

 

 

 


