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1. LEI DE DEPENDENCIA, QUE É?

A Lei de dependencia, que entrou en vigor o pasado 1 de xaneiro 
de 2007, recoñece o dereito de todas as persoas dependentes a 
recibir atención especial e, ademais, equipara este dereito ao da 
sanidade e a educación. Ao mesmo tempo, recoñece a obriga por 
parte dos poderes públicos de garantilo. 

A lei susténtase sobre tres piares fundamentais: 

- O carácter universal e público das prestacións. 

- O acceso ás prestacións en condición de igualdade. 

- A participación de todas as administracións no exercicio das 
súas competencias. 
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Para os efectos desta lei, enténdese por: 

Autonomía: capacidade de controlar, afrontar e tomar, por propia 
iniciativa, decisións persoais sobre como vivir de acordo coas nor-
mas e preferencias propias, así como de desenvolver as actividades 
básicas da vida diaria. 

Dependencia: estado de carácter permanente no que se atopan as 
persoas que, por razóns derivadas da idade, enfermidade ou dis-
capacidade, e ligadas á falta ou á perda de autonomía física, men-
tal, intelectual ou sensorial precisan da atención doutra ou doutras 
persoas ou axudas importantes para realizar actividades básicas 
da vida diaria.

Actividades básicas da vida diaria: son as tarefas máis elementais 
da persoa, que lle permiten desenvolverse cun mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: a mobilidade esencial, o coidado 
persoal, as actividades domésticas básicas, recoñecer persoas e 
obxectos, orientarse, entender e executar ordes e tarefas sinxelas. 

Necesidades de apoio para a autonomía persoal: as que requiren 
as persoas que teñen algunha discapacidade para facer efectivo un 
grao satisfactorio de autonomía persoal.

Coidados non profesionais: atención prestada a persoas en situación 
de dependencia no seu domicilio, por persoas da súa familia ou do seu 
contorno non vinculadas a un servizo de atención profesionalizada. 

Coidados profesionais: atención prestada por unha institución 
pública, entidade privada, con ou sen ánimo de lucro, ou profe-
sional autónomo entre cuxas finalidades se atopan a prestación de 
servizos a persoas en situación de dependencia, xa sexan no seu 
fogar ou nun centro. 
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1.1 DIMENSIÓN SOCIAL

A dependencia non é unha necesidade social nova.
O verdadeiramente novo é a dimensión social que adquiriu.

Os factores principais que influíron directamente na sociedade 
para chegar á situación actual son: 

- Proceso de envellecemento da poboación;

- Aumento da esperanza de vida das persoas con discapacidade; 

- Incremento do número de enfermos e accidentados, pola maior 
esperanza de vida, maior número de condutores etc.;

- Crise do modelo informal (coidadores non cualificados) de coi-
dados: redución de coidadores familiares, cambios no modelo 
familiar e cambios na posición social da muller...;

- Crecente demanda de servizos a persoas dependentes e aos seus 
coidadores. 

A Lei de dependencia configúrase como o proxecto  social
máis ambicioso dos últimos tempos.

Con ela, pasamos dunha política de apoio ou de asistencia
a unha política de dereitos da cidadanía.

Para abordar a súa implantación social e facer posible este novo 
dereito cidadán, a lei: 

- Configura un sistema estatal para a autonomía e a atención á 
dependencia (SAAD), universal e público, cun baremo único 
de valoración e un catálogo de servizos comúns en todo o 
Estado. 
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- Define un calendario progresivo de implantación plena da lei 
até o ano 2015.

- Enumera os servizos específicos que lles ofrece ás persoas de-
pendentes: 

- Prevención das situacións de dependencia.
- Promoción da autonomía persoal.
- Teleasistencia. 
- Axuda a domicilio.
- Centros de día e de noite.
- Atención residencial.
- Vixilancia na calidade dos servizos. 

- Contémplase unha prestación económica cando non se poida 
proporcionar atención pública, para que a persoa a contrate de 
forma privada.

- A lei tamén contempla un dos grandes avances sociais: que os 
coidadores familiares recibirán un soldo e que se darán de alta 
na Seguridade Social. 
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1.2 ASPECTOS POSITIVOS E RETOS

Hai que destacar tres puntos fundamentais: 

1. Establece unha planificación integral do SAAD que implica 
unha única porta de entrada ao sistema de atención e unha única 
institución de referencia (a Administración pública). O Estado e 
as comunidades autónomas realizarán unha acción coordinada e 
cooperativa que contemplará medidas en todas as áreas que lles 
afectan ás persoas en situación de dependencia, coa participación, 
no seu caso, das entidades locais. 

2. Garante un financiamento suficiente, estable e sostido, mediante o 
procedemento do copagamento (segundo a situación socioeconómica 
do beneficiario e o tipo de servizo recibido).

3. Introduce cambios positivos na atención ás persoas dependentes, 
como son: a valoración a domicilio de acordo a un baremo único, o 
desafogo das familias coidadoras e, en xeral, a mellora da calidade 
de vida das persoas afectadas...

Retos do SAAD

- Necesidade de coordinación interinstitucional.

- Analizar que recursos existen e son válidos, e cales hai que 
crear. 

- Regular un sector que hoxe en día non o está (en canto a 
titulacións, perfís, categorías, condicións salariais...).
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- As entidades sociais deberán planificar itinerarios máis longos 
de inserción debido ao seu baixo nivel de empregabilidade 
(talleres de emprego, obradoiros etc.).

- Cubrir as necesidades sociais de servizos de proximidade con 
persoas con especiais dificultades de inserción laboral: mulleres, 
inmigrantes, mulleres con fillos e persoas con discapacidade.
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1.3 BENEFICIARIOS

Teñen dereito a beneficiarse desta lei: 

- Calquera español que necesite axuda para as súas actividades 
básicas pola súa discapacidade e que vivira cinco anos en Espa-
ña, dous deles inmediatamente anteriores á data de solicitude. 

- Os estranxeiros que cumpran os requisitos do punto anterior 
rexeranse polo establecido na Lei orgánica 4/2000, do 11 de 
xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España 
e a súa integración social, nos tratados internacionais e nos 
convenios que se establezan cos países de orixe. 

Unha lei como esta é necesaria en calquera país no que se queira 
presumir de estado de benestar, pero moito máis se ten os indi-
cadores sociais dunha comunidade como a nosa, que conta coa 
maior porcentaxe de envellecemento da poboación e unha gran 
dispersión rural. 

Os cambios demográficos e sociais provocaron un aumento da 
poboación en situación de dependencia. A esperanza de vida, que 
xa se sitúa en �5 anos para as mulleres e en 7� para os homes, 
provoca o fenómeno de “envellecemento do envellecemento”, é 
dicir, aumento da poboación maior de �0 anos. 

Ademais, segundo a enquisa de discapacidades, deficiencias e estado 
de saúde de 1999, o 9% da poboación presenta unha discapacidade 
con algún tipo de dependencia na súa vida diaria. 
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No noso país, case 1,2 millóns de persoas padecen unha dependencia 
severa e 1,6 millóns precisan dalgún tipo de axuda que, na súa 
maior parte, cerca do �3%, recae na familia e especialmente nas 
mulleres. Só o 6,5% dos dependentes coidados polas súas familias, 
reciben algunha axuda pública. 

Para recibir as axudas, o futuro beneficiario deberá someterse a 
unha valoración da súa dependencia para que se recoñeza o seu 
dereito como dependente. Un órgano de valoración medirá a súa 
situación de acordo a un baremo estatal. Despois farase un pro-
grama individualizado de atención onde se fixarán os servizos que 
necesite. 

Os usuarios deste Sistema Nacional de Dependencia terán dereito 
a un catálogo de servizos segundo o seu programa individual de 
atención: teleasistencia (agora só 3 de cada 100 maiores de 65 
anos dispoñen dela), axuda a domicilio (só está cuberto o 3,5% 
dos dependentes), centros de día ou de noite (unha prestación case 
inexistente), ademais de residencias (agora existen 272.000 pra-
zas, das que 196.000 son privadas).

A Lei de dependencia en Galicia

O Servizo Galego de Atención á Dependencia ten como fin a atención 
e promoción social das persoas en situación de dependencia, tanto 
maiores como menores de 65 anos en Galicia. É unha das grandes 
áreas de actuación do Sistema Galego de Benestar, impulsado pola 
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia.

Teléfono social (gratuíto): 900 333 666 
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Unidade de Coordinación de Dependencia. Vicepresidencia da 
Igualdade e do Benestar. Teléfono: ��1 999 224

A Rede Galega de Promoción da Autonomía Persoal COIDANET é 
unha das actuacións que o Servizo Galego de Atención á Dependencia 
pon ao servizo das persoas dende a perspectiva do fomento da 
Tecnoloxía da Información e da Comunicación (TIC) no eido da 
promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación 
de dependencia. A súa páxina web é: www.coidanet.com

O SGAD ten habilitados, a nivel comarcal, puntos de entrega de 
solicitudes para ser beneficiario dos servizos que ofrece a Lei de 
dependencia.
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1.4 VALORACIÓN E GRAOS DE DEPENDENCIA

Graos de dependencia

A situación de dependencia clasifícase nos seguintes graos: 

- Grao I. Dependencia moderada: cando a persoa necesita axuda 
para realizar varias actividades básicas da vida diaria, polo 
menos unha vez ao día.

- Grao II. Dependencia severa: cando a persoa necesita axuda 
para realizar diferentes actividades básicas da vida diaria dúas 
ou tres veces ao día, pero non require o apoio permanente dun 
coidador. 

- Grao III. Gran dependencia: cando a persoa necesita axuda para 
realizar varias actividades básicas da vida diaria varias veces ao 
día e, pola súa perda total de autonomía física, mental, intelectual 
ou sensorial necesita o apoio indispensable e continuo doutra 
persoa.

 
Cada un dos graos de dependencia establecidos na epígrafe anterior 
clasifícanse en dous niveis, en función da autonomía das persoas e 
da intensidade do coidado que requiren. 

Test InfoElder da dependencia

Un dos xeitos de calcular o grao de dependencia dunha persoa é o test 
Infoelder, que é sinxelo test de 11 preguntas que debemos responder 
con tres posibles respostas: sempre o decotío, raramente ou nunca. 
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As preguntas son: 

1. A persoa presenta algunha enfermidade mental ou discapacidade 
intelectual?

2. É capaz de comer e beber por si soa e sen a axuda doutra persoa?

3. É capaz de regular a micción/defecación por si soa e sen a axuda 
doutra persoa?

4. É capaz de lavarse todo o corpo por si soa ou sen a axuda doutra 
persoa?

5. É capaz de realizar outros coidados corporais como, por exemplo, 
peitearse ou lavar os dentes, por si soa ou sen a axuda doutra 
persoa?

6. É capaz de vestirse e espirse por si soa e sen a axuda doutra 
persoa?

7. É capaz de evitar riscos e seguir consellos terapéuticos como, 
por exemplo, tomar os medicamentos ou levar a cabo dietas, sen a 
indicación/axuda doutra persoa?

�. É capaz de levantarse, sentar, pasar dunha cadeira a outra ou 
pasar dunha cadeira de rodas ao inodoro, por si soa e sen a axuda 
doutra persoa?

9. É capaz de desprazarse dentro da súa vivenda habitual por si 
soa e sen a axuda doutra persoa?

10. É capaz de desprazarse fóra da súa vivenda habitual por si soa 
e sen a axuda doutra persoa?

11. É capaz de realizar as tarefas domésticas como, por exemplo, 
cociñar, limpar ou comprar, por si soa e sen a axuda doutra persoa?
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Estimación de n.º de persoas dependentes en España (2005-2020)

  ABVD (actividade básica da vida diaria) 

  AIVD (actividade instrumental da vida diaria)

1 Segundo datos da Fundación Alares, ofrecidos nas xornadas sobre “Implantación Lei de 
dependencia”.
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2. SERVIZOS DE PROMOCIÓN 
DA AUTONOMÍA PERSOAL E DE 
ATENCIÓN E COIDADO

Prevención das situacións de dependencia 

Ten por finalidade, mediante o desenvolvemento coordinado entre 
os servizos sociais e de saúde, a prevención da aparición ou agra-
vamento de enfermidades ou discapacidades e das súas secuelas, a 
promoción de condicións de vida saudables, e a realización de  pro-
gramas específicos de carácter preventivo e de rehabilitación dirixi-
dos ás persoas maiores, persoas con discapacidade e aos afectados 
por procesos de hospitalización complexos. 
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Servizo de teleasistencia

Este servizo facilítalles asistencia aos beneficiarios mediante o uso 
de tecnoloxías da comunicación e da información, co apoio dos 
medios persoais necesarios, en resposta inmediata ante situacións 
de emerxencia ou de inseguridade, soidade e illamento. Pode ser un 
servizo independente ou complementario ao de axuda a domicilio. 

Servizo de axuda a domicilio

Este servizo constitúeno o conxunto de actuacións levadas a cabo 
no domicilio das persoas en situación de dependencia co fin de 
atender as súas necesidades da vida diaria, prestadas por entidades 
ou empresas acreditadas para esta función: 

- Servizos relacionados coa atención das necesidades domésticas  
ou do fogar: limpeza, lavado, cociña...

- Servizos relacionados coa atención persoal, na realización de 
actividades da vida diaria: aseo persoal, vestir, peitear...

Servizo de centro de día e de noite

Este servizo ofrece unha atención integral durante o período diúrno 
ou nocturno ás persoas en situación de dependencia, co obxectivo 
de mellorar ou manter o mellor nivel posible de autonomía persoal e 
apoiar as familias ou coidadores. En particular, cobre as necesidades 
de asesoramento, prevención, rehabilitación, orientación para a 
promoción da autonomía, e habilitación ou atención asistencial e 
persoal.
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A tipoloxía destes centros inclúe centros de día para menores de 
65 anos, centros de día para maiores, centros de día de atención 
especializada pola especificidade dos coidados que ofrecen e centros 
de noite, que se adecuarán ás peculiaridades e idades das persoas en 
situación de dependencia. 

Servizo de atención residencial

É un servizo que ofrece atención continuada de carácter persoal e 
sanitario. 

Este servizo prestarase nos centros residenciais habilitados para 
o efecto segundo o tipo de dependencia, grao desta e intensidade 
dos coidados que precise a persoa. 

Esta prestación pode ter carácter permanente, cando o centro resi-
dencia se converta na residencia habitual da persoa, ou temporal, 
cando se atendan estancias temporais de convalecencia ou durante 
vacacións, fins de semana e enfermidades ou períodos de descan-
so dos coidadores non profesionais. 
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3. LEI DE DEPENDENCIA E 
XERACIÓN DE EMPREGO

A aposta pola consolidación do estado de benestar
é tamén unha aposta polo emprego.

A Lei de dependencia disparou nun 95% a previsión de emprego 
no sector da atención sociosanitaria e configúrase como un dos 
maiores viveiros de emprego nos países avanzados.

Segundo o Libro branco da dependencia, a aplicación desta lei 
producirá: 

- Novos empregos que se crearán nos ámbitos público e privado 
polo desenvolvemento dos programas de atención. Apúntase 
unha cifra duns 300.000 empregos directos.
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- Liberación de man de obra hoxe apartada, total ou parcialmente, 
do mercado laboral, por estar dedicada ao coidado de persoas 
dependentes e que poderán incorporarse á vida laboral. 

- Afloramento de empregos que na actualidade se veñen realizado 
de forma somerxida ou irregular. 

- Maior eficiencia noutras prestacións (sanitarias ou económi-
cas) que na actualidade véñense cubrindo de forma subsidiaria, 
desigual e incoherente. 

Abordar de forma axeitada a atención das persoas en situación de 
dependencia supón incrementar a oferta de prazas en residencias, 
centros de día e a expansión dos servizos de axuda a domicilio e de 
teleasistencia, o que supón a xeración dun número moi importante 
de empregos. 

Ademais, a maioría deses empregos beneficiarán a colectivos que 
teñen especiais dificultades de inserción laboral (mulleres, traba-
lladores con escasa cualificación, desempregados de longa dura-
ción, mozos en busca do seu primeiro emprego e traballadores de 
máis de 45 anos).

A posta en marcha da rede de residencias, centros de día, axuda a 
domicilio e asistencia persoal para a autonomía requirirá de novos 
profesionais con diferentes perfís.
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3.1 EMPREGOS DIRECTOS

3.1.1 PROFESIONAIS DE COIDADOS E ATENCIÓN 
PERSOAL DIRECTA

Nos últimos anos, factores como o avellentamento da poboación, os 
adiantos tecnolóxicos asociados aos coidados sanitarios, o aumento 
dos servizos sanitarios privados e a ampla cobertura dos públicos 
sitúan a estes profesionais cunha boa perspectiva de traballo.

Auxiliar de enfermería
O auxiliar de enfermería é o profesional sanitario encargado de 
lle proporcionar coidados auxiliares ao paciente e actuar sobre as 
condicións sanitarias do seu contorno, baixo a supervisión do en-
fermeiro ou do facultativo médico.

Ademais dos coñecementos sanitarios, debe reunir algunhas carac-
terísticas como a paciencia, o interese polos demais ou a empatía, e 
a ser posible forza física, axilidade e resistencia para lles axudar aos 
enfermos a moverse. 

Entre as súas funcións principais destacan: 
- Facer as camas dos enfermos. 
- Realizar o seu aseo e limpeza cando o requira a súa situación 

física. 
- Servir a comida. 
- Darlles de comer a aqueles que non poidan facelo por si mesmos.
- Administrar medicación por indicación do persoal auxiliar sa-

nitario titulado. 
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- Colaborar con este na recollida de datos termométricos ou 
sintomáticos dos pacientes. 

- Manter, conservar e limpar o material sanitario. 

Formación necesaria: en FP, a través da familia de estudos de sa-
nidade, hai un ciclo formativo de grao superior de coidados palia-
tivos, mediante o cal se obteñen os coñecementos e capacidades 
necesarias para levar a cabo curas, asistencia e primeiros auxilios.

Tamén hai cursos de formación ocupacional de auxiliar de enfermería 
en centros privados, poden ser a distancia ou de forma presencial.

O auxiliar de enfermería pode traballar como membro dun equipo 
de enfermería nos centros sanitarios de atención especializada e de 
atención primaria, nunha consulta médica privada ou nos domicilios 
das persoas que requiran dos seus servizos.

Auxiliar de axuda a domicilio
A súa función é atender o asistido nos ámbitos físico, psíquico e so-
cial; en tarefas de alimentación, hixiene, sanitarias e administrativas 
seguindo as pautas dadas polo equipo de profesionais.

Estes traballadores deben ampliar a súa formación con cursos de: 
- Planificación, desenvolvemento e seguimento de casos asis-

tenciais.
- Nutrición e dietética. 
- Hixiene e seguridade persoal. 
- Limpeza e coidados do fogar. 
- Prevención e atención socio-sanitaria. 
- Recursos sociais e integración social. 
- Técnicas e soportes de xestión e administración básica. 
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Auxiliar de rehabilitación
Son os encargados de lles dar apoio aos fisioterapeutas no seu 
labor diario de atención e asesoramento ao paciente. 

Necesita coñecementos de: 
- Anatomía e fisioloxía humana dende a perspectiva da rehabi-

litación. 
- Farmacoloxía. 
- Patoloxías susceptibles de ser sometidas a técnicas de rehabi-

litación. 
- Técnicas de rehabilitación fisioterapéutica, así como a súa 

aplicación.

Auxiliar de xeriatría 
Debido ao incremento da poboación da terceira idade, esta profesión 
ofrece numerosas oportunidades no mercado laboral. Poden traballar 
en residencias, hospitais, fogares etc.

Están capacitados para asistir as persoas maiores nas actividades 
da vida diaria e na súa vixilancia.

Necesita coñecementos de: 
- Enfermidades que máis lles afectan aos anciáns e os coidados 

que a súa saúde require. 
- Prevención da aparición de problemas potenciais. 
- Habilidades necesarias para participar en actividades de educa-

ción para a saúde.
- Métodos para a colaboración e axuda na administración de 

tratamentos.
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Peiteado
A Lei de dependencia débelles dar servizo a usuarios de todo tipo 
e condición, é un dos máis destacados é o de peiteado.

Cada vez é máis importante o coidado da imaxe das persoas depen-
dentes e, ademais, está comprobado que mellora en moitos casos a 
animosidade destas persoas. Os seus servizos son imprescindibles 
en hospitais, xeriátricos e atención domiciliaria.
 
Este profesional fórmase nun curso específico de FP de grao medio 
e está capacitado para:

- Realizar tratamentos estéticos das alteracións capilares e aplicar 
técnicas de hixiene capilar.

- Cambiar total ou parcialmente a cor do cabelo.
- Cortar o pelo e aplicar técnicas de arranxo e rasurado de barba 

e bigote.
- Aplicar técnicas de manicura e pedicura.
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3.1.2 PROFESIONAIS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN 

Médico
Son os profesionais que deciden os tratamentos para seguir polos 
pacientes. Son os únicos que poden diagnosticar. 

Son os que ditaminan o grao de dependencia das persoas que re-
quiren acceder aos servizos que ofrece a Lei de dependencia. 

O obxectivo da carreira, que é unha licenciatura de seis anos, é o 
mantemento da saúde, e a recuperación e rehabilitación das persoas 
discapacitadas para a súa integración ao medio social. 

Son profesionais capacitados para o diagnóstico e tratamento dos 
enfermos, a prevención das enfermidades e a adaptación aos cam-
bios epidemiolóxicos, científicos e tecnolóxicos. 

Teñen un gran coñecemento en procesos biolóxicos básicos, ciclo 
vital, anatomía, morfoloxía, fisioloxía, patoloxía e todos aqueles 
factores que contribúen a manter, preservar e recuperar a saúde. 

Tarefas ou actividades específicas que realizan os médicos:
- Levan a cabo consultas programadas. 
- Realizan un exame físico ao paciente. 
- Planifican o estudo do paciente e determina o tratamento para 

seguir. 
- Resolven patoloxías e receitan medicamentos adecuados ao 

caso. 
- Diagnostican precozmente, é dicir, identifican problemas de 

saúde de xeito temperán. 
- Solicitan axuda especializada cando é pertinente. 
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- Levan a cabo o manexo inicial de emerxencias. 
- Atenden visitas domiciliarias. 
- Realizan labores cirúrxicos. 
- Determinan e fan o seguimento da rehabilitación do paciente.
- Brindan coidados paliativos e de acompañamento individual e 

familiar no proceso de morte. 
- Efectúan programas de prevención e fomento da saúde a nivel 

individual e comunitario. 
- Administran e xestionan equipos de traballo. 
- Realizan traballos de investigación etc. 

Enfermeiro
É o profesional que fai de intermediario entre o médico e o enfermo:

- Proporciona asistencia a todas as persoas que acoden a un hospital 
ou centro de saúde. 

- Encárgase de administrar medicamentos.
- Practica curas e análises.
- Vixía a evolución da enfermidade.

Perspectivas laborais: a saída profesional máis frecuente é o tra-
ballo en hospitais, clínicas e ambulatorios tanto privados, como 
dependentes da Seguridade Social. Igualmente, existen moitos 
profesionais que optan polo traballo nos servizos sanitarios das 
empresas. Tamén poden exercer libremente a profesión, xeral-
mente en forma de prestación de asistencia a domicilio.

Aos traballos no ámbito hospitalario hai que unir a actividade que 
pode desenvolver en ámbitos rurais en canto a prevención, asistencia 
e educación sanitaria; e no medio urbano, especialmente en centros 
de promoción da saúde, colexios e escolas de enfermería.
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Psicólogo
Son profesionais especialistas na análise da conduta das persoas e 
os colectivos, baseándose na observación do desenvolvemento do 
home e a súa evolución en canto ao seu aspecto físico, intelectual, 
emotivo e de socialización.

Estes profesionais son moi requiridos nos tratamentos de persoas 
dependentes e os seus servizos son necesarios tanto para os enfermos 
como para os seus familiares. 

Hai varias especialidades:
- Psicoloxía Social e do Traballo, cuxas actividades son a forma-

ción e asesoramento de traballadores, adaptación e introdución 
de novas técnicas, análise de postos de traballo, formación de 
equipos de traballo, procesos de selección de persoal...

- Psicoloxía Evolutiva e da Educación, cuxa ocupación é a acti-
vidade pedagóxica e de orientación escolar. Realizan funcións 
de medición da intelixencia, clasificación topolóxica, test de 
personalidade, desaxustes e desfases escolares...

- Psicoloxía Clínica, cuxa ocupación é o tratamento de toxicomanías 
ou problemas de adiccións, trastornos da linguaxe, rehabilitación 
psicosocial ou terapia familiar e de parella... Poden traballar en 
clínicas privadas ou públicas, e en centros especializados.
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Psicopedagogo
Este profesional dedícase a:

- Avaliación dos procesos de ensino;
- Aprendizaxe nos casos de necesidades educativas especiais;
- Asesoramento á diversidade;
- Uso de técnicas e instrumentos;
- Orientación en xeral. 

O seu principal cometido é o asesoramento en técnicas escolares 
de educación e didáctica.

As súas funcións profesionais pode desenvolvelas no sector do 
ensino a todos os niveis, en gabinetes psicopedagóxicos, en cen-
tros psiquiátricos, centros de inserción social, departamentos de 
orientación profesional, e organismos de cooperación e desenvol-
vemento.

No caso de persoas dependentes poden realizar traballos de recu-
peración de habilidades ou de mantemento.

Sociólogo
Os sociólogos estudan os efectos que un fenómeno determinado 
ten sobre un grupo de persoas. Son profesionais que traballan 
coa Administración pública e a empresa privada para analizar as 
tendencias sociais, a súa repercusión na vida das persoas, adiantar 
os servizos que se requirirán nun futuro e a cuantificación dos 
custos destes. 

Moitos dedícanse á investigación, pero é usual que combinen esta 
actividade coa docencia. Un sector que demanda un número impor-
tante destes profesionais é a política, onde realizan funcións de:
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- Asesoría.
- Estudo dos sectores de poboación.
- Investigación de tendencias na sociedade. 
- Preveñen as reaccións da sociedade no seu conxunto ou en sec-

tores particulares ante decisións determinadas, é dicir, miden a 
opinión pública. 

Tamén son reclamados por medios de comunicación e empresas 
privadas.

En grandes empresas desenvolven a súa actividade profesional 
nos departamentos de Recursos Humanos e Márketing, realizan 
funcións de selección de persoal, comunicación interna, consul-
toría de Recursos Humanos, formación de persoal, negociación, 
investigación de mercados, publicidade etc.

Terapeuta ocupacional
Un dos aspectos que coida a Lei de dependencia é a promoción 
da autonomía persoal, e son estes profesionais os que axudan as 
persoas con algunha discapacidade a recuperarse. 

Deseñan actividades que permiten que as persoas poidan desen-
volverse en aspectos da vida cotiá como: 

- Hixiene.
- Alimentación.
- Vestido.
- Deambulación.
- Transporte. 
- Traballo.
- Relacións sociais.
- Ocio.
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Fisioterapeuta
A Fisioterapia é a ciencia do tratamento a través de medios físicos, 
exercicio terapéutico, masoterapia e electroterapia. Ademais, inclúe 
a execución de:

- Probas eléctricas e manuais para determinar a afectación de 
lesións e a forza muscular.

- Probas para determinar as capacidades funcionais, a amplitude 
do movemento articular e medidas da capacidade vital.

- Axudas diagnósticas para o control da evolución. 

Os fisioterapeutas atópanse ligados aos eidos da pediatría, trata-
mento do deporte, traumatoloxía e postraumatoloxía, recuperación 
en accidentes, reumatoloxía, neuroloxía e xeriatría.

Masaxista
Para a recuperación da calidade de vida de moitos enfermos crónicos 
os médicos aconsellan un tratamento apoiado por masaxes. 

Hoxe en día existen cursos que proporcionan a formación necesaria 
para dominar as técnicas da masaxe e introducirse profesionalmente 
neste mundo. Os masaxistas teñen que: 

- Recoñecer e tratar todas aquelas doenzas que melloran coa ma-
saxe terapéutica. 

- Ter destreza, axilidade e a harmonía necesarias para aplicar a 
masaxe en relación coas distintas técnicas e movementos. 

- Recoñecer todas as zonas do corpo (anatomía e fisioloxía).
- Aplicar técnicas terapéuticas. 
- Coñecer técnicas que se aplican na masaxe deportiva. 
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Odontólogo
O envellecemento da poboación e a mellora na calidade de vida 
que contempla a Lei de dependencia fan que estes profesionais 
sexan imprescindibles. 

O odontólogo ou dentista é un profesional capacitado para levar a 
cabo un conxunto de actividades de prevención, atención, diagnós-
tico e tratamento das patoloxías e alteracións bucodentais.

O traballo do odontólogo require ter uns sólidos coñecementos 
teóricos da anatomía da boca e tamén das técnicas de tratamento e 
ortodoncia, polo que deben manter unha formación continua para 
estar ao día dos avances no seu sector.

A carreira de Odontoloxía é unha licenciatura. O título de Odon-
toloxía está vixente dende o ano 19�6. Até entón, os dentistas 
debían cursar os estudos de medicina e, posteriormente, cursos 
de especialización dentro da área de estudo do aparato dixestivo. 
Agora, unha mesma actividade profesional (a de dentista) poden 
realizala tanto os médicos estomatólogos (médicos especialistas 
en Estomatoloxía) como os odontólogos.

Os estudos universitarios de Odontoloxía teñen unha forte carga 
lectiva, polo que están indicados para persoas con gran capacidade 
para o estudo. Ademais é aconsellable que sexan persoas con destreza 
manual, xa que, acotío, deberán facer pequenas reparacións na 
dentadura, traballando nun reducido espazo e con pezas de pequeno 
tamaño.

Calidades que deben reunir: requiren ter vocación, dedicación e 
unha especial disposición para a atención sanitaria das persoas. 
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As principais saídas laborais atópanse nas consultas e clínicas 
dentais, e nos centros de saúde dental da sanidade pública.

O máis habitual é que os odontólogos leven a cabo o exercicio 
libre da súa profesión e atendan aos seus pacientes en clínicas 
dentais propias ou propiedade de varios dentistas.

Hoxe en día, cobra forza a actividade de tipo preventivo. Neste caso 
o dentista forma parte dun equipo multidisciplinar de profesionais 
da saúde pública.

Protético dental
O seu labor é:

- Deseñar, fabricar, reparar e adaptar as dentaduras postizas e 
outros aparatos que substitúen a falta dun ou varios dentes. 

- Realizar os aparatos de ortodoncia para corrixir as desviacións 
na dentadura.

O protético dental realiza o seu traballo por prescrición dun facul-
tativo clínico, xa sexa un odontólogo, estomatólogo ou cirurxián 
maxilofacial. O seu cometido é recibir as indicacións para realizar 
os aparatos adaptados á boca de cada persoa.

A súa titulación é de FP de grao superior. Os estudos cúrsanse 
ao longo de 2.000 horas durante dous anos en centros públicos e 
privados. O plan de estudos componse de oito módulos teóricos e 
un práctico, pois a habilidade e a experiencia son moi valoradas á 
hora de atopar traballo.
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O seu traballo ten un elevado grao de precisión, pois debe crear 
e implantar un produto que non se realiza en serie, senón que é 
totalmente orixinal, feito a man e coa maquinaria como simple 
axuda. Por iso, a habilidade coas mans é unha das ferramentas 
clave, xunto a unha cualificación técnica que lle permita ter uns 
coñecementos extensos e específicos sobre anatomía e funcións 
da boca.

O protético dental está capacitado para traballar por conta allea, 
ocupando postos de técnico ou xefe na súa área, ou ben xestionando 
o seu propio laboratorio de próteses dentais. 

A saída máis usual é o exercicio profesional como autónomo. 
Outra das saídas é a docencia, xa sexa en centros públicos ou nas 
numerosas escolas superiores de carácter privado.

Hixienista bucodental
Necesítanse a estes profesionais na atención de xeriátricos, centros 
de día e atención domiciliaria de persoas dependentes. 

Nesta especialidade da formación profesional prepáranse futuros 
titulados que poderán:

- Organizar e xestionar, ao seu nivel, a área de traballo asignada 
na unidade ou gabinete. 

- Explorar, detectar e rexistrar o estado da saúde bucodental das 
persoas, baixo a supervisión do facultativo.

Pode atopar traballo como hixienista dental, hixienista bucodental, 
técnico especialista en hixiene bucodental ou educador sanitario.



3�

Óptico e optométrico
A calidade de vida das persoas maiores vese moi minguada pola 
perda de visión e o colectivo de persoas con discapacidade visual 
é moi numerosa. Pois ben, todas elas teñen dereito a unha atención 
especial que require dos servizos destes profesionais. 

A súa actividade profesional identifícase coa talla de vidros correc-
tores para as anomalías da visión, e a montaxe e adaptación deses 
cristais ou anteollos graduados. Poden realizar exames visuais para 
determinar que tipo de defecto visual ten unha persoa e saber se 
necesita a intervención do oftalmólogo.

A diplomatura de Óptica ten como obxecto de estudo a anatomía do 
órgano visual humano, as súas afeccións e, fundamentalmente, todos 
aqueles tratamentos adecuados a problemas funcionais da visión, 
mediante lentes, prismas ou adestramentos visuais e optométricos.

O futuro dos profesionais da Óptica e a Optometría está garantido, 
as enfermidades dos ollos están descendendo, pero as disfuncións 
visuais van en ascenso. Os ópticos son reclamados por empresas 
de fabricación de instrumentos de precisión óptica. 

Ortoprotético
Moitas das persoas dependentes necesitan aparatos que corrixen 
problemas de malformacións nalgunha parte do seu corpo. O or-
toprotético é o profesional que os deseña e realiza. Danlle forma a 
unha parte do corpo que non se desenvolveu correctamente (como 
unha armadura para endereitar a columna) ou suplen o funciona-
mento dunha parte que non pode exercer a súa actividade, xa sexa 
porque o paciente naceu cun problema (zapatos ortopédicos) ou 
sufriu un accidente (muletas).
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É un ciclo de FP de grao superior. 

Os ortoprotéticos crean dous tipos de produtos: 
- Próteses, que son os dispositivos ortopédicos que serven para 

soster, aliviar ou corrixir deformidades e mellorar a función do 
aparato locomotor. 

- Ortopróteses, que son os dispositivos que se empregan nas 
malformacións de membros. 

Ademais de encargarse de definir as próteses e darlles forma, tamén 
terá que adaptalas e revisalas periodicamente. Na súa tarefa diaria é 
fundamental coñecer e manexar as técnicas de transformación dos 
materiais utilizados na fabricación destes aparatos correctores ou 
axudas técnicas (metais, plásticos, resinas, siliconas, pel e coiro).

Nunha sociedade preocupada polo constante avance na mellora da 
calidade de vida das persoas que padecen problemas físicos, o técnico 
ortoprotético adquire un papel destacado. Existe unha boa inserción 
no mercado laboral, realizan produtos tanto para o campo privado 
como para o sistema sanitario público. As necesidades aumentan 
debido ao maior número de sinistros e ás melloras médicas, que 
permiten operacións cirúrxicas para instalar próteses.

O técnico ortoprotético traballa habitualmente en talleres, labo-
ratorios ou gabinetes, tanto na súa xestión como na fabricación 
de aparatos, aínda que tamén pode exercer de representante para 
comercializar os seus produtos no mercado. Ademais, ten a posi-
bilidade de integrarse en equipos de prevención para persoas da 
terceira idade, coordinados e dirixidos por un facultativo médico.
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Podólogo
Hai moitas enfermidades que lles afectan aos pés, e como conse-
cuencia á mobilidade das persoas dependentes. O seu tratamento 
é vital para a mellora no grao de autonomía persoal. 

O podólogo é o profesional que prevé e trata todo tipo de enfer-
midades e anomalías que lles afectan aos pés das persoas e que 
non requiren a intervención dun médico: as súas afeccións, a súa 
prevención e tratamento a través de medicamentos, cirurxía ou 
aparatos ortopédicos.

Lonxe da imaxe clásica que se poida ter del, o podólogo non exerce 
soamente as funcións típicas de calista (avaliación e tratamento de 
problemas de unllas, durezas e fungos) senón que tamén forman 
parte do seu cometido outras accións como: 

- Corrección de malformacións conxénitas.
- Prescrición e seguimento de ortopedias.
- Tratamento de dificultades de circulación sanguínea e de úlceras, 

infeccións e enfermidades relacionadas coa pel dos pés.

Tamén trata problemas traumáticos dos pés debidos a golpes ou 
accidentes, aínda que estes casos son menos usuais. A maioría dos 
pacientes son nenos ou persoas maiores, aínda que a necesidade 
de tratar os pés esténdese cada vez máis entre outros colectivos 
e, sobre todo, en relación con algunhas profesións nas que os pés 
sofren máis presión (deportistas, artistas, dependentes etc.). 

Para ser podólogo débese cursar unha diplomatura universitaria de 
tres anos de duración, na que se proporcionan as bases científicas 
e clínicas da podoloxía. 
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Os continuos avances científicos e tecnolóxicos provocan que os 
podólogos teñan que manterse ao día nas novidades que xorden, 
polo que acostuman complementar os seus coñecementos con 
cursos de especialización.

A sanidade é o sector maioritario onde exercen a súa profesión, 
principalmente en hospitais, clínicas, residencias de anciáns, ga-
binetes de podoloxía, clubs deportivos e centros e empresas de 
servizos asistenciais.

A podoloxía non está contemplada nas prestacións do sistema pú-
blico sanitario, o que provoca que o ámbito privado sexa a saída 
case única. Neste sentido, pode traballar nunha empresa privada 
ou ben de forma autónoma prestando servizos a organizacións e 
particulares. Outra saída é a formación.

Dietista
A creación de centros xeriátricos, centros de día e a asistencia 
domiciliaria de persoas dependentes necesita de especialistas en 
dietética que supervisen a alimentación dos seus asistidos. 

O dietista é o profesional que:
- Elabora e supervisa dietas adaptadas a pacientes e colectivos, 

segundo as súas necesidades nutricionais ou a súa patoloxía 
específica.

- Controla e supervisa a composición cualitativa dos alimentos, 
para determinar a súa calidade hixiénica e dietética.

Pode desenvolverse como técnico en dietética e nutrición, respon-
sable de alimentación en empresas de catering, técnico en hixiene 
dos alimentos, consultor de alimentación ou educador sanitario.
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Educador social
Son os profesionais que se ocupan daqueles eidos da educación 
que non teñen unha regulación concreta, relacionado con persoas 
discapacitadas, marxinadas, con problemas sociais ou de adaptación 
ao seu contorno. Desenvolven o seu labor profesional en contextos 
moi diversos e danlles resposta ás demandas de acceso á cultura, ao 
benestar e de participación na vida social de amplos colectivos da 
poboación.

Este labor socioeducativo aplícase a grupos de idade diferentes 
(infancia, xuventude, terceira idade) e a sectores e problemáticas 
onde intervén a educación social (saúde, xustiza, servizos sociais, 
lecer). 

Antes de que se crease unha titulación específica de Educación 
Social aos profesionais que realizaban este traballo coñecíaselles 
como educadores especializados, animadores socioculturais ou 
educadores de tempo libre.

A diplomatura en Educación Social creouse hai poucos anos para 
actualizar e ampliar a formación que anteriormente tiñan os asistentes 
sociais. Os estudos corresponden a unha titulación de primeiro ciclo 
e teñen unha duración de tres anos académicos.

As perspectivas laborais teñen dúas vertentes moi marcadas: a 
formativa e a de asistencia ás persoas. 

Algúns dos ámbitos de traballo son: 
- Atención á infancia e adolescencia en situación de risco social.
- Educación en centros de menores ou prisións.
- Elaboración de programas de animación sociocultural.
- Formación e inserción laboral de persoas adultas.
- Animación e dinamización de residencias. 
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Tamén poden responsabilizarse da xestión de equipamentos sociais 
e culturais ou da planificación de programas de intervención 
socioeducativa para a inserción de colectivos con necesidades 
específicas (mulleres, inmigrantes, persoas con discapacidades, 
drogadictos, minorías étnicas...).

Traballan tanto no sector público como no privado e tamén no 
denominado “sector social”, é dicir, asociacións e entidades sen 
ánimo de lucro. É habitual, tamén, que os educadores sociais 
traballen de forma autónoma ou a través de cooperativas de 
traballadores.

Esta profesión, pola súa relación directa coa realidade social, esixe 
un alto grao de dinamismo e capacidade de adaptación aos cam-
bios, xa que os ámbitos de traballo evolucionan de acordo coas 
necesidades e as demandas sociais emerxentes. Neste sentido, o 
aumento da esperanza de vida fai que se precisen máis educadores 
especializados en persoas maiores.

Traballador social
O traballo deste profesional desenvólvese en todos os servizos de 
atención a persoas e familias:

- Danlles información, orientación e axuda psicosocial a persoas 
e grupos familiares en situación de crise, violencia, desorgani-
zación, perdas familiares, laborais ou de vivenda;

- Axuda as persoas con dificultades para a integración social 
(marxinados, inmigrantes, persoas con diminución psíquica ou 
física...). 

- Recolle as demandas destas persoas.
- Fai un estudo da situación e establece un plan de intervención 

para mellorar o estado dos afectados. 
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É un profesional que se ocupa de fomentar o benestar do ser 
humano e a prevención e atención das dificultades e/ou carencias 
sociais das persoas, familias, grupos e do medio social no que 
viven. Igualmente, articula os recursos sociais que se precisan 
para superar as situacións de crise persoal e familiar. 

A diplomatura en Traballo Social está fundamentada no estudo de 
diversas disciplinas: Traballo Social, Servizos e Política Social, 
Psicoloxía, Socioloxía, Dereito, Antropoloxía, Economía etc., que 
proporcionan coñecementos variados en Ciencias Humanas, Xu-
rídicas e Sociais. 

Hai materias optativas que forman os futuros traballadores sociais 
para enfrontarse a situacións de exclusión social, drogodependencias, 
atención ás persoas maiores, protección á infancia, voluntariado ou 
problemas de saúde da comunidade. 

Tal e como evoluciona a sociedade créanse continuamente novos 
sectores de poboación que necesitan da intervención e a axuda 
profesional do traballador social (inmigrantes, anciáns que viven 
sós, drogodependentes, persoas con dificultades de integración 
sociolaboral...).

Os centros onde desenvolven habitualmente a súa profesión son 
os servizos sociais públicos ou privados, así como asociacións sen 
ánimo de lucro e ONG.

Técnico en atención socio-sanitaria
É unha titulación de FP de grao medio. Este profesional ocúpase 
de organizar, preparar e controlar as intervencións de atención ás 
persoas e ao seu contorno. 
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Desenvolven intervencións de atención física e psicosocial a persoas 
con necesidades específicas e actividades relacionadas coa xestión 
e funcionamento da unidade de convivencia. 

As principais saídas profesionais son: gobernante, supervisor, res-
ponsable de planta dentro dunha institución residencial destinada 
ao coidado de persoas con necesidades específicas; coidador de 
persoas maiores, discapacitadas físicas, psíquicas ou sensoriais 
nas diferentes institucións existentes; asistente de atención domi-
ciliaria. 
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3.1.3 PROFESIONAIS DE TAREFAS DE HOSTALERÍA EN 
ESTABLECEMENTOS RESIDENCIAIS E CENTROS DE 
DÍA

Camareiro - limpador
Nos centros de día, xeriátricos, residencias etc., necesitarase contar 
con suficiente persoal de limpeza para que todo estea conforme ás 
normas hixiénico-sanitarias. 

Restaurador
Este profesional pode administrar establecementos, restaurantes 
ou áreas de produción e servizos de alimentos e bebidas, creando 
e comercializando a súa oferta gastronómica. Tamén se ocupa de 
organizar e supervisar a compra, o almacenamento e a elaboración 
de produtos alimenticios e bebidas. Debe relacionarse cos clientes 
e provedores da empresa e organizar o traballo do persoal ao seu 
cargo. 

O técnico en restauración está preparado para exercer como xefe de 
comidas e bebidas, xefe de comedor, responsable de alimentación 
nun catering, xefe de compras, propietario de establecemento de 
hostalería, propietario de establecemento de restauración etc.

Cociñeiro
Entre os servizos que se lles teñen que ofertar ás persoas dependentes 
está o de comedor, que pode ofrecerse tanto en residencias, xeriátricos 
e centros de día, como nos domicilios das persoas dependentes e 
servizos de catering. 
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O Técnico en Cociña é unha titulación de FP de grao medio na 
que se aprenden: as funcións dos utensilios e a maquinaria; os 
diferentes elementos que interveñen na produción de alimentos; 
as técnicas básicas de manipulación dos alimentos, así como a 
preparación e presentación dos pratos. 

Persoal de lavandería hospitalaria
Os hospitais, xeriátricos e residencias teñen necesidade dun servizo 
especial de lavandería. Actualmente existen cursos específicos de 
actualización de coñecementos para todos os que exercen postos 
dentro do sector de lavandería hospitalaria: para coñecer as técnicas 
de lavado, as diversas fases dos procesos ás que é sometida a roupa 
e os problemas que se poidan presentar nos procesos de lavado.

A lavandería hospitalaria ten características propias como: 
- A clasificación de roupa e métodos propios. 
- A calidade total na lavandería hospitalaria. 
- Manchas propias dun hospital. 
- Métodos de lavado propios. 
- Transporte interno na lavandería hospitalaria e a súa optimización.
- A barreira sanitaria, desinfección xeral de máquinas e específica 

de túneles de lavado, e hixiene xeral da lavandería. 
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3.1.4 PROFESIONAIS DE TAREFAS DE MANTEMENTO 
TÉCNICO DE CENTROS E SERVIZOS 

Técnico en mantemento de fontanería
Os fontaneiros son os encargados do mantemento de instalacións 
de fontanería dos centros de servizos que contempla a lei. 

Son profesionais que deben acudir a cursos para:
- Dominar o proceso de construción e a tecnoloxía propia das 

instalacións de auga domésticas e de locais comerciais.
- Coñecer as normas sobre seguridade e prevención de riscos 

laborais nas instalacións de fontanería.
- Coñecer os materiais e accesorios que se utilizan na actualidade 

nas instalacións de fontanería (canalizacións, billas etc.).
- Adquirir os coñecementos fundamentais sobre a interpretación 

e execución de planos. 

Técnico en mantemento de instalacións de climatización 
Para a realización da montaxe, mantemento e reparación de insta-
lacións de frío, climatización, calefacción e auga quente sanitaria 
requírense profesionais especializados.

Existe un curso de FP de grao medio que forma: técnicos en Montaxe 
e Mantemento de Instalacións de Frío, Climatización e Produción 
de Calor. 

A súa formación prepáraos para: 
- Montar, realizar o mantemento e efectuar reparacións en insta-

lacións de refrixeración comercial e industrial.
- Dimensionar distintos tipos de instalacións de climatización e 

ventilación en función do tamaño da vivenda, ou as caracterís-
ticas e as dimensións do establecemento industrial.
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- Montar e manter correctamente instalacións de produción de 
calor.

- Instalar e manter redes de auga en vivendas e instalacións in-
dustriais, aprendendo así todos os segredos da fontanería.

- Instalar redes de gases combustibles.

Técnico en mantemento das instalacións eléctricas 
Para a realización da montaxe, mantemento e reparación de ins-
talacións electrotécnicas dos centros especializados, que son im-
prescindibles para o coidado das persoas dependentes, necesítanse 
profesionais especializados.

Existe un curso de FP de grao medio que capacita como técnico 
en Instalacións e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e 
Condución de Liñas, no que se adquiren coñecementos sobre:

- Os principios físicos necesarios para comprender o funcionamento 
dos aparatos e sistemas eléctricos. 

- A electrotecnia como materia que utiliza os principios físicos 
da electricidade para a fabricación de aparatos, equipos e com-
poñentes. 

- Técnicas de seguridade de utilización da enerxía eléctrica.
- Equipos existentes no mercado e a súa utilización axeitada. 
- Aspectos legais de autorización das instalacións eléctricas. 

Vixilante xurado, garda de seguridade
O vixilante xurado dedícase á protección de edificios, entidades, 
persoas e bens, e a resgardar a súa seguridade, especialmente pola 
disuasión; vai armado.
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Nos complexos dedicados ás persoas maiores e dependentes son 
moi necesarios para, ademais de vixiar que non entre ningunha 
persoa non autorizada, garantir a seguridade dos propios usuarios.

Os gardas de seguridade deben realizar obrigatoriamente un curso 
de preparación nun centro homologado e superar unhas probas que 
convoca anualmente a Seguridade do Estado. Hai moitas empresas 
que forman a estes futuros profesionais.

O sector da seguridade é un sector en crecemento e hai gran demanda 
de profesionais, en Galicia, por exemplo, hoxe en día hai case máis 
gardas de seguridade que policías.

Transportista sanitario
Para o tratamento das persoas dependentes e a súa atención en 
residencias, hospitais e centros de día necesítase unha rede de 
servizos de transporte especializado.

Estes profesionais, ademais do carné de conducir en regra deben 
ter coñecementos de:

- Xeneralidades do transporte sanitario.
- A cadea asistencial, primeiros auxilios.
- Vehículos asistenciais, características e equipamento.
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3.1.5 PROFESIONAIS DE XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN 
DE CENTROS

Ao entrar en funcionamento toda a rede de centros de día, e de 
xeriátricos, que se necesitarán para o desenvolvemento da Lei 
de dependencia, non só se vai necesitar persoal sanitario e de 
mantemento, senón que tamén será necesario persoal de xestión e 
dirección. 

Director de entidades xeriátricas
A persoa encargada da dirección e xestión de entidades xeriátricas, 
ademais das tarefas derivadas da xestión, debe:

- Comprender o contorno social e legal propio das residencias, 
centros e servizos para os anciáns. 

- Ser capaz de crear programas asistenciais dentro dos centros 
(psicoterapia, talleres de memoria, programas de actividade 
física etc.). 

- Xestionar servizos específicos para centros xeriátricos (anima-
ción, actividades ocupacionais etc.).

- Coordinar grupos de profesionais relacionados co sector (tra-
balladores sociais, educadores...) e dirixir outros servizos (ca-
tering, coidadores, axuda a domicilio, podoloxía...).

Estes profesionais deben asistir a cursos específicos que os capa-
citarán para o seu traballo e, sobre todo, deben estar sempre reci-
clando a súa formación e poñendo ao día todos os servizos que se 
ofrecerán nos xeriátricos.
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Administrativo
Para o funcionamento e control interno dos centros, hospitais 
e persoal derivados da aplicación da Lei de dependencia, serán 
necesarios un gran número de traballadores dedicados á tarefa de 
administración.

A titulación de FP de grao medio divídese en varios módulos:
- Comunicación e Arquivo da Información.
-  Xestión Administrativa de Compravenda e de Persoal. 
- Contabilidade Xeral e Tesourería.
- Aplicacións Informáticas.
- Formación e Orientación Laboral. 

Este profesional será capaz de realizar as xestións administrativas de 
compra e venda, de persoal, de tesourería e os rexistros contables. 

Secretaría
Os profesionais que fan este labor son asistentes e axuda directa 
para a dirección.
  
As súas funcións variarán segundo o tipo de centro de traballo e o 
nivel de órgano de xestión ao que este profesional estea adscrito. 

En FP hai unha titulación de grao superior que capacita a estes 
profesionais para: 

- Xestionar as comunicacións internas e externas, tanto orais como 
escritas, en lingua propia e/ou estranxeira. 

- Organizar, supervisar e realizar traballos de secretariado. 
- Organizar, manter e controlar o arquivo en soporte convencional 

e informático. 
- Elaborar e presentar documentos de traballo, integrando datos, 

textos e gráficos. 
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3.2 EMPREGOS INDUCIDOS

3.2.1 PROFESIONAIS DO SECTOR DA CONSTRUCIÓN

O desenvolvemento da lei requirirá: 
- Reconverter as residencias existentes en prazas para dependen-

tes e adecualas aos criterios de accesibilidade e calidade, en 
caso de que non foran suficientes haberá que construír novas 
residencias.

 
- Crear un importante número de centros de día, adaptar os locais 

existentes a condicións axeitadas de accesibilidade e calidade, 
e construír novos se non son suficientes. 

- Construción dun volume importante de novas vivendas tuteladas 
ou adaptar a condicións de accesibilidade e calidade unha parte 
das existentes. 

Arquitecto
É o máximo responsable de concibir, planificar e dirixir a construción 
de todo tipo de edificacións que se necesitarán para poder levar a 
cabo a Lei de dependencia.

Pode participar en todas as fases do proxecto,  dende os contactos 
iniciais coas persoas ou entidades que promoven a obra, até os 
derradeiros detalles no interior desta, pasando pola coordinación e 
supervisión de todos os traballos intermedios. 

Os proxectos que o arquitecto pode desenvolver son, basicamente, 
de tres tipos: 
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- De carácter urbanístico. 
- Orientados á edificación. 
- De tipo paisaxístico.

Cando se trata de proxectos de envergadura, como poden ser com-
plexos hospitalarios, o arquitecto non traballa só, senón en equipos 
multidisciplinares (enxeñeiros, xeógrafos, delineantes, técnicos de 
ambiente, economistas, aparelladores…). 

Formación necesaria: a carreira de Arquitectura inclúe unha forte 
carga de coñecementos técnicos (urbanismo, estruturas de edifica-
ción, técnicas de construción, acondicionamento e servizos…) e 
outros de tipo humanístico de historia da arquitectura ou historia 
da arte. 

Arquitectura é unha das carreiras máis completas que existen, pero 
tamén das máis esixentes. 

Calidades que deben reunir: creatividade, visión espacial, capacida-
de de análise e síntese, pero quizais o máis determinante sexan as 
calidades artísticas: sensibilidade, un sentido estético moi desenvol-
vido e facilidade para o debuxo.

Arquitecto técnico, xefe de obra
O xefe de obra estuda o proxecto (memoria, condicións, planos 
etc.) e planifica as diferentes fases da construción.

Coordina os equipos de traballo que interveñen nela e xestiona a 
subcontratación de capítulos e unidades, xa que ás veces se lles 
encarga a outras empresas a instalación da electricidade, a pintura 
ou a colocación de vidros, entre outros. 
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É tamén o responsable de informar periodicamente a dirección e 
a construtora sobre o estado da obra. Unha vez que a obra estea 
acabada, certifícaa. En definitiva, este profesional coordina e xes-
tiona todo o proceso construtivo.

Debe conseguir que a obra acabe no tempo previsto, de acordo co 
orzamento autorizado e que tecnicamente sexa correcta e satisfaga 
a todos. 

A súa formación ten que ser fundamentalmente técnica, de arqui-
tecto ou enxeñeiro. De todas as carreiras que se imparten nas uni-
versidades, os estudos que máis xefes de obra dan ao mercado son 
os de Arquitectura Técnica. 

As competencias técnicas e específicas que debe posuír o xefe de 
obra son: 

- Capacidade para xestionar a documentación. 
- Visión global do proceso construtivo. 
- Control económico da obra. 
- Xestión dos RRHH, materiais, equipos e medios auxiliares. 
- Tratamento e análise da información técnica. 
- Xestión e administración da contratación, xestión económica 

e financeira. 
- Coñecementos de técnicas construtivas. 
- Sistemas de seguridade e prevención de riscos laborais. 
- Análises de proxectos. 
- Normativa e lexislación no sector da construción. 
- Control de calidade. 
- Manexo de diferentes ferramentas informáticas para a planifi-

cación técnica e económica. 
- Coñecementos relacionados cos procedementos de acreditación 

de obras. 
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Deben ter capacidade de organización do propio traballo e o do seu 
equipo, de negociación, de adaptación e anticipación aos cambios, 
e tolerancia á presión. 

Arquitecto de interiores 
Son profesionais capaces de organizar e deseñar espazos interiores 
e exteriores, así como todos os seus elementos complementarios, 
tendo en conta non só consideracións formais e estéticas, senón 
tamén todos aqueles aspectos sociais e humanísticos unidos a esta 
actividade profesional.

Estes estudos proporcionan:
- Coñecementos necesarios para a elaboración de proxectos.
- Análise e xestión do deseño.
- Adaptación ás novas tecnoloxías.
- Dominio de técnicas e materiais.

Técnico en edificación e obra civil
Estes profesionais teñen os coñecementos necesarios para organizar 
e realizar os traballos de acabados de construción: revestimentos 
continuos, en láminas, conglomerados, pinturas, vernices; a montaxe 
e fixación de paneis prefabricados en condicións de seguridade e 
calidade establecidas; comprobar e dispoñer os medios de seguridade 
da obra.

Nos seus estudos de FP de grao medio poden escoller a especia-
lidade de Acabados de Construción, Obras de Albanelería, Obras 
de Formigón e Operación e Mantemento de Maquinaria de Cons-
trución.
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- Técnico en acabados de construción: organiza os traballos de 
acabados de construción e pode realizar a administración, xestión 
e comercialización nunha pequena empresa ou taller, cando o 
seu grao de autonomía llo permita.

- Técnico en obras de albanelería: técnico dedicado a traballos 
de obras de construción, cubertas, coberturas, impermeabiliza-
cións, revestimentos continuos, conglomerados e construción de 
conducións lineais sen presión, nas condicións de seguridade e 
calidade establecidas.

- Técnico en obras de formigón: capacita para organizar e realizar 
traballos de dosificación e elaboración do formigón, prefabrica-
dos, encoframento, estruturas, apuntamento, armaduras e estri-
bamento, ademais da posta en obra de formigón e conducións 
lineais sen presión, en condicións de seguridade e calidade es-
tablecidas, e comprobar e dispoñer os medios de seguridade da 
obra.

- Técnico en operación e mantemento de maquinara de construción: 
este profesional será capaz de organizar os traballos que se 
efectúen con maquinaria pesada de construción, interpretar e 
comprender planos, elixir a maquinaria e asignar as cargas de 
traballo entre os seus subordinados. Poden realizar traballos 
de escavación de terras e demolición; compactación de terras; 
barrenado e sondaxe; elevación e desprazamento de cargas e 
lanzamento de vigas...

É un profesional capacitado para traballar como capataz de obra; azu-
lexador; pavimentador; escaiolista; revocador; pintor; enmoquetador; 
instalador de solos industriais; instalador de pavimentos sintéticos; 
cristaleiro; instalador de solos técnicos; instalador de placas en teito; 
montador de estadas ou empapelador.
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Técnico en fabricación a medida e instalación de carpintería e 
moble
Estes profesionais fabrican, producen e montan mobles e carpintería, 
ben en obradoiros pequenos ou de forma especializada en localidades 
onde existe concentración de empresas do sector.

Está capacitado para definir solucións construtivas a requirimento 
do cliente, para a construción de elementos de carpintería e moble 
a medida, e para a súa instalación. Tamén pode xestionar unha 
pequena empresa ou obradoiro.

Técnico superior en desenvolvemento de proxectos urbanísticos e 
operacións topográficas.
Estes técnicos interveñen en levantamentos e restablecementos de 
construcións e terreos auxiliando na súa execución, en proxectos 
de infraestruturas viarias e de ordenación do territorio.

Ademais elabora planos de trazados, acometidas, abastecementos 
e de ordenación do solo, tomando datos e dándolles solucións aos 
problemas de representación e dimensionado.

Técnico superior en realización e plans de edificación
Son competencias deste profesional intervir na execución de 
obras civís e de edificación, organizando os traballos, realizando o 
seguimento da planificación e comprobando a aplicación do plan 
de seguridade.
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Paisaxista
Os centros de día e as residencias adoitan estar arrodeados de con-
tornos agradables e nos mellores casos de xardíns que deben estar 
adecuados para o paseo e goce das persoas dependentes. 

Estes profesionais son especialistas no deseño e planificación do 
espazo aberto. 

Interveñen en ámbitos profesionais como: a proxección de espazos 
públicos e privados; a restauración de espazos degradados, espazos 
naturais, espazos protexidos; o axuste das infraestruturas ao territorio; 
a planificación para o desenvolvemento sostible; a implantación dos 
novos estándares ambientais; a avaliación do impacto, a diagnose e 
o control ambiental e as ecoauditorías.

Xardineiro
É un profesional que leva a termo as operacións de implantación, 
conservación e mellora de xardíns de exterior e interior. Tamén 
está capacitado para o manexo e mantemento da maquinaria e os 
instrumentos necesarios. 

A capacitación para esta profesión pódese conseguir por FP en centros 
de secundaria e nas escolas de capacitación agraria. Implantouse un 
ciclo formativo de grao medio en Xardinería e outro de grao superior 
de Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos. 
Tamén en formación ocupacional organízanse moitos cursos.

A nivel universitario existen especialidades nas escolas técnicas 
superiores, Arquitectura coa especialidade de Urbanismo e Enxe-
ñaría Técnica Agrícola coa especialidade en Hortofruticultura e 
Xardinería.
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3.3 EMPREGOS INDIRECTOS

A actividade permanente dos centros e programas derivados do 
desenvolvemento da Lei de dependencia terá unha clara incidencia 
na xeración de emprego indirecto:

- Empresas provedoras de produtos alimenticios.

- Empresas de material funxible relacionado coa actividade 
hoteleira.

- Empresas de material vinculado a actividades de rehabilitación.

- Empresas de mantemento físico ou psíquico, de axudas técnicas, 
de produtos referidos aos coidados da saúde etc.

Segundo o Libro branco da dependencia estímase, que no horizonte 
do 2010, o potencial de nacemento de empregos indirectos derivados 
da implantación do Sistema Nacional de Dependencia será duns 
40.000 postos de traballo.
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3.4 AFLORAMENTO DE EMPREGO SOMERXIDO 

Hoxe en día non temos datos exactos sobre o número de persoas que 
traballan como coidadores de persoas dependentes sen contrato e 
sen cobertura social, é dicir, traballando de forma somerxida, pero 
todo indica que este colectivo é moi importante.

Un dos efectos esperados da implantación do Sistema Nacional de 
Dependencia é o afloramento destes traballos e a súa incorporación 
ao mercado de traballo legal.

Ademais, moitos destes traballadores son estranxeiros sen permiso 
de traballo. Por isto, é de agardar que o Goberno adopte medidas 
que incentiven este viveiro de empregos somerxidos e que moitas 
destas persoas se poderán beneficiar acolléndose ao previsto no 
Regulamento da Lei de estranxeiría.

Segundo o Libro branco da dependencia estímase, que no hori-
zonte do 2010, o potencial de nacemento de emprego somerxido 
derivado da implantación do Sistema Nacional de Dependencia 
pode estimarse nuns �0.000 postos de traballo.
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3.5 INCORPORACIÓN AO MERCADO LABORAL DOS 
COIDADORES FAMILIARES

Moitas persoas que actualmente están sendo atendidas por coida-
dores familiares poderán pasar a ser usuarios de recursos, servizos 
e programas formais.

Esta nova situación permitirá que moitas persoas que tiveron que 
renunciar ás súas carreiras profesionais para coidar a familiares 
dependentes poderán, se o desexan, incorporarse ao mercado de 
traballo.

Segundo o Libro branco da dependencia pódese estimar que, como 
consecuencia da implantación do Sistema Nacional de Dependencia, 
uns 115.000 coidadores familiares poderían estar en condicións de 
incorporarse ou reincorporarse ao mercado laboral nos próximos 
anos.

Anualmente, segundo os datos publicados polo Panel Europeo de 
Fogares, as familias españolas dedican máis de nove mil millóns de 
horas de traballo non remunerado (equivalentes a uns 5,2 millóns de 
postos de traballo a tempo completo) ao coidado de persoas anciás 
e enfermas.

O �0% de todo este “traballo invisible” realízano mulleres.

Ademais, máis da metade dos coidadores dedícanlle a esta activi-
dade non retribuída un tempo equivalente ou maior ao que dedican 
á súa actividade laboral os traballadores remunerados, polo que di-
ficilmente poden compatibilizar os coidados da persoa dependente 
cunha actividade profesional.
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Cadro resumen de estimación de emprego

1 Segundo datos do Libro branco da dependencia  
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4. LEI DE DEPENDENCIA E 
CALIDADE DE EMPREGO

A atención da dependencia require e presupón
cantidade e calidade de emprego

A implantación do SAAD debe traducirse nunha mellora substan-
cial da calidade dos coidados, tanto no que se refire á atención no 
domicilio como á atención institucionalizada, o que nos leva a:

- Incremento na intensidade e frecuencia dos coidados, especial-
mente no caso da axuda a domicilio.
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- Asignación idónea dos recursos:

Mediante o programa individual de atención débeselle asignar 
a cada persoa dependente, o servizo máis axeitado en función 
das súas necesidades e das súas circunstancias socio-familiares, 
sempre tendo en conta as súas preferencias.

Dáselle moita importancia ao envellecemento dentro do con-
torno familiar, por  iso, resérvase o recurso do internamento en 
residencias e centros institucionais só para as persoas cun grao 
de dependencia severa.

- Mellora da cualificación e a calidade de emprego do persoal 
coidador.

Unha atención de calidade require unha cantidade maior de persoal:

En residencias, requírese os servizos de 0,5 traballadores por cada 
usuario en centros para maiores dependentes, e 0,6 traballadores por 
cada usuario en centros residenciais para persoas con discapacidade 
gravemente afectadas.

En centros de día é necesario 0,35 traballadores por cada usuario.
A axuda a domicilio contempla tres proporcións diferentes dada 
a intensidade horaria requirida segundo o grao de dependencia de 
cada usuario:

- Gran dependencia: 0,7 traballadores por usuario.
- Dependencia severa: 0,51 traballadores por cada usuario.
- Dependencia moderada: 0,21 traballadores por cada usuario.
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A prestación de asistencia persoal require 0,7 traballadores por 
usuario.

En teleasistencia a necesidade é de 1 traballador por cada 100 
usuarios.
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5. ENDEREZOS DE INTERESE

Xunta de Galicia
www.xunta.es

Vicepresidencia da Xunta de Galicia
http://vicepresidencia.xunta.es

Secretaría Xeral do Benestar
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de 
Compostela 
Teléfono: 9�1-544655 - Fax: 9�1-544634 
Demandar información: queroinformacion@benestargaliza.org 
Información en xeral: info@benestargaliza.org 
www.benestargaliza.org
www.saad.mtas.es/portal
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Sistema Galego de Atención á Dependencia (SGAD)
Teléfono: 900-333666
Información no web:  Vicepresidencia da Xunta de Galicia 
http://vicepresidencia.xunta.es/index.php?id=13�

A Coruña, Delegación Provincial do IMSERSO
Rúa Concepción Arenal, 7-9 - 15006 A Coruña
Teléfono: 9�1-2��1�� ext. 107

Lugo, Delegación Provincial do IMSERSO
Rolda da Muralla, 70 - 27001 Lugo
Teléfono: 9�2-294427

Ourense, Delegación Provincial do IMSERSO
Camiño Prado Lonia, s/n - 32004 Ourense
Teléfono: 9��-3�61��

Pontevedra, Delegación Provincial do IMSERSO
Rúa Concepción Arenal, � - 36201 Vigo
Teléfono: 9�6-�17235 e 9�6-�17�06

Rede Galega de Apoio á Autonomía Persoal (con bolsa de 
traballo propia)
Teléfono social (gratuíto): 900-333666 
www.coidanet.com

Unidade de Coordinación de Dependencia. Vicepresidencia da 
Igualdade e do Benestar 
Teléfono: ��1-999224
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Ministerio de Sanidad y Consumo
Paseo del Prado, 1� - 2�014 Madrid
Teléfono: 91-59610�9 - Fax 91-5964315

Instituto Nacional de la Salud
Alcalá, 56 - 2�071 Madrid
Teléfono: 91-33�0004 - Fax 91-33�0055
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ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Xunta de Galicia
San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela 
Teléfono: 9�1-545400 

Consellería de Traballo  
Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n - 157�1 Santiago de 
Compostela 
Teléfono: 9�1-546967 
http://traballo.xunta.es/index.jsp?lang=gal
  
Dirección Xeral de Promoción do Emprego
Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n - 157�1 Santiago de 
Compostela
Teléfono: 9�1-544612/14 -  Fax: 9�1-54467� 

Dirección Xeral de Formación e Colocación
Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n - 157�1 Santiago de 
Compostela
Teléfono: 9�1-5446�1/545 675 - Fax: 9�1-544604

Servizo Público de Emprego de Galicia
Teléfono: 902-125000
http://traballo.xunta.es/index.jsp?menu=em0&entry=&item=&content

Dirección Xeral de Relacións Laborais
Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n - 157�1 Santiago de 
Compostela
Teléfono: 9�1-544666/71 - Fax: 9�1-544659
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Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
Ed. Administrativo San Caetano 
San Caetano, s/n - 157�1 Santiago de Compostela 
Teléfono: 9�1-544400 
  
Dirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica do 
Sistema Universitario de Galicia
Ed. Administrativo San Caetano 
San Caetano, s/n - 157�1 Santiago de Compostela 
Teléfono: 9�1-54447�

Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade 
Ed. Administrativo San Caetano 
San Caetano, s/n - 157�1 Santiago de Compostela 
Teléfono: 9�1-544�64 

Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller
Praza de Europa, 15 A 1.º - 15707 Santiago de Compostela
Teléfono: 9�1-545350/51 

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 
Complexo Administrativo, 
Barrio de San Lázaro, s/n - 15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 902-300903
www.igape.es 
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OFICINAS DE EMPREGO

A CORUÑA

Oficina de Emprego da Coruña-Monelos
Praza Rafael Dieste, s/n - 15006 A Coruña
Teléfono: 9�1-294533 
Director: Julio Ponte Iglesias 

Oficina de Emprego da Coruña-Tornos
Avda. Finisterre, 227-229 - 15010 A Coruña
Teléfono: 9�1-1503�4
Director: Fernando Lineros Bello 

Oficina de Emprego da Coruña-Centro
R./M.ª Victoria Fdez. España e Fdez. Latorre, s/n - 15002 A Coruña
Teléfono: 9�1-22417� 
Directora: M.ª del Carmen Bernedo Becerra

Oficina de Emprego de Betanzos
R./ Venezuela, 39 - 15300 Betanzos
Teléfono: 9�1-770009
Directora: Isabel Prado Gómez
 
Oficina de Emprego de Santiago-Centro
R./ Ramón Piñeiro, 7-9 - 15702 Santiago
Teléfono: 9�1-573173
Director: Eugenio Bernárdez Cancelas
  
Oficina de Emprego de Santiago-Norte
R./ do coto 19 - 15703 Santiago
Teléfono: 9�1-570753
Director: Ovidio Rodríguez Grandío
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Oficina de Emprego de Boiro
Avda. da Constitución 69 - 15930 Boiro
Teléfono: 9�1-�441��
Director: José Manuel Quintáns Durán

Oficina de Emprego de Carballo
R./ Luis Calvo. (esquina Cruz Vermella) - 15100 Carballo
Teléfono: 9�1-7007�0
Directora: M.ª Luisa Pena Babío

Oficina de Emprego de Cee
Avda. Domingo Antonio Andrade, s/n - 15270 Cee
Teléfono: 9�1-745�56
Directora: M.ª Pilar Martínez Cerezo

Oficina de Emprego de Ferrol-Centro
Praza Camilo José Cela, s/n - 15403 Ferrol
Teléfono: 9�1-3372�5
Director: José M.ª Fernández Cendán

Oficina de Emprego de Ferrol-Esteiro
Avda. de Vigo, 135-137 baixo - 15403 Ferrol
Teléfono: 9�1-326011
Director: José Ramón Rodríguez Rey

Oficina de Emprego de Melide
Avda. de Lugo, 61 baixo - 15�00 Melide
Teléfono: 9�1-505204
Directora: M.ª Elena Quintela Ares

Oficina de Emprego de Noia (Delegada da Oex de Boiro)
Avda. República Arxentina 21- 15200 Noia
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Oficina de Emprego de Ordes
R./ Xeneral Mola, s/n-Esq. Camiño de Piñeiro - 156�0 Ordes
Teléfono: 9�1-6�0054
Director: Gonzalo De la Fuente García

Oficina de Emprego das Pontes de García Rodríguez
R./ Emilia Pardo Bazán, 52 baixo - 15320 As Pontes
Teléfono: 9�1-450153
Director: Ubaldo Fernández Cendán

LUGO

Oficina de Emprego de Lugo
R./ Río Cabe, �-10 baixo - 27003 Lugo
Teléfono: 9�2-2�4594
Director: Joaquín Lázaro Muñoz Ayala

Oficina de Emprego de Lugo
R./ Campos Novos n.º 9 - 27002 Lugo

Oficina de Emprego de Becerreá
Avda. de Madrid 50 - 27640 Becerreá
Teléfono: 9�2-360�11
Directora: Ana Belén Eiras Nogueira

Oficina de Emprego de Burela
R./ Pardo Bazán, 21-23 baixo - 27��0 Burela
Teléfono: 9�2-5�5�27
Directora: M.ª Dolores Díaz Lorenzo

Oficina de Emprego de Chantada
R./ Ribeira Sacra, 3 baixo - 27500 Chantada
Teléfono: 9�2-440542
Directora: M.ª Ángeles Dafonte Díez
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Oficina de Emprego de Mondoñedo
R./ Os Remedios, s/n - 27740 Mondoñedo
Teléfono: 9�2-521�35
Director: Ramiro González Rivas

Oficina de Emprego de Monforte de Lemos
R./ San Pedro, 1-3 - 27400 Monforte
Teléfono: 9�2-40010�
Director: Ángel Manuel Guillén Sigler

Oficina de Emprego de Ribadeo
Avda. de Galicia, 25 - 27700 Ribadeo
Teléfono: 9�2-12�455
Directora: M.ª Carmen Cancio Álvarez

Oficina de Emprego de Sarria
R./ Nova, 60 baixo - 27600 Sarria
Teléfono: 9�2-53024�
Director: José María Fernández Pérez

Oficina de Emprego de Vilalba
R./ Pintor López Guntín, 11 - 27�00 Vilalba
Teléfono: 9�2-51015�
Director: Manuel Barja González

Oficina de Emprego de Viveiro
R./ Río dos Foles, 11-13- 27�50 Viveiro
Teléfono: 9�2-561015
Director: Fco. Xavier Moure Salgado
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PONTEVEDRA

Oficina de Emprego de Baiona
R./ Ventura Misa, 19 - 36300 Baiona
Teléfono: 9�6-355055
Directora: Teresa Pérez Conde

Oficina de Empregro de Caldas de Reis 
R./ José Salgado - Edif. Bomarti 2 - 36650 Caldas de Reis
Teléfono: 9�6-54001�
Directora: Milagros Fariña Potel

Oficina de Emprego de Cambados
R./ Fonte de Fefiñáns, 2-4 - 36630 Cambados
Teléfono: 9�6-542075
Director: José Ramón Casares Souto

Oficina de Emprego de Cangas
R./ Paseo Marítimo, � - 36940 Cangas 
Teléfono: 9�6-302203
Director: Luis Cortiñas Rodríguez

Oficina de Emprego da Cañiza
R./ Otero Pedrayo, 10 - 36��0 A Cañiza
Teléfono: 9�6-651412
Directora: Susana Gómez Fernández

Oficina de Emprego da Estrada
R./ Justo Martínez, 7 - 366�0 A Estrada
Teléfono: 9�6-570930
Directora: M.ª Carmen Leal García
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Oficina de Emprego de Lalín
Avda. Luís González Taboada, 1� - 36500 Lalín
Teléfono: 9�6-7�0465
Director: José Antonio González Failde

Oficina de Emprego de Ponteareas
R./ dos Carballos, 10 baixo - 36�60 Ponteareas
Teléfono: 9�6-640027
Director: Daniel Misa Calviño

Oficina de Emprego de Pontevedra
R./ Eduardo Pondal, 32 - 36002 Pontevedra
Teléfono: 9�6-�52100
Director: Álvaro Fonseca Moretón

Oficina de Emprego do Porriño
R./ Torneiros-Ribeira, s/n - 36410 O Porriño 
Teléfono: 9�6-331262 
Director: Constantino Fco. Castro Núñez

Oficina de Emprego de Redondela
R./ Estrada de Vigo, �-A - 36�00 Redondela 
Teléfono: 9�6-400213
Director: Francisco Iglesias Fernández

Oficina de Emprego de Tui
R./ Alcalde Casal Aboy, 19 - 36700 Tui
Teléfono: 9�6-601332
Director: Manuel Vicente Fernández Rodríguez

Oficina de Emprego de Vigo - O Calvario
R./ Gregoro Espino, 52 - Portal 3 - 36205 Vigo
Teléfono: 9�6-279112
Directora: Isabel Aláez Hoyos
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Oficina de Emprego de Vigo - Coia
R./ Baiona, 2� - 36209 Vigo
Teléfono: 9�6-293593
Director: José Vizcaya Pereira

Oficina de Emprego de Vigo - López Mora
R./ López Mora, 50 - 36211 Vigo
Teléfono: 9�6-293450
Directora: Nuria Cruces Cerviño

Oficina de Emprego de Vigo - Sanjurjo Badía
Avda. Sanjurjo Badía, 35 - 36207 Vigo
Teléfono: 9�6-374111
Director: Fernando Villamarín Alonso

Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa
R./ castelao 25 edif cervantes - 36600 Vilagarcía
Teléfono: 9�6-502919
Directora: M.ª VictoriaTreus Outeiral

OURENSE

Oficina de Emprego de Ourense - Centro
R./ Progreso, 11 - 32005 Ourense
Teléfono: 9��-251769
Director: José Movilla Martínez

Oficina de Emprego de Ourense - A Ponte
R./ San Francisco Blanco, 2 - 32001 Ourense
Teléfono: 9��-2195�� 
Directora: M.ª Mar Sanz Sánchez
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Oficina de Emprego do Barco de Valdeorras
Praza Otero Pedrayo, s/n (Casa Grande Viloira) - 32300 O Barco
Teléfono: 9��-320945
Director: José Luis Fernández Pérez

Oficina de Emprego do Carballiño
R./ Otero Pedrayo, 20 - 32500 O Carballiño
Teléfono: 9��-271445
Director: Carlos Freire Gallego

Oficina de Emprego de Celanova
R./ San Rosendo,23 - 32�00 Celanova
Teléfono: 9��-451253
Director: José M.ª Rodríguez Álvarez

Oficina de Emprego de Povoa de Trives
R./ San Bartolomé, s/n - 327�0 Povoa de Trives
Teléfono: 9��-330903
Director: J. Luis Villanueva Menor

Oficina de Emprego de Ribadavia
R./ García Penedo, 3 - 32400 Ribadavia
Teléfono: 9��-470252
Directora: Orosia Touza Rodríguez

Oficina de Emprego de Verín
Estrada de Castilla, 30 - 32600 Verín
Teléfono: 9��-410703
Director: David Conde Conde

Oficina de Emprego de Viana do Bolo
Estrada Sto.Agostiño, esq.Toural, 7 - 32550 Viana do Bolo
Teléfono: 9��-34019�
Directora: Gilda Inés González Hernández
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Oficina de Emprego de Xinzo de Limia
Avda. Madrid, 50 - 32630 Xinzo de Limia
Teléfono: 9��-460375
Directora: M.ª Teresa Puga Iglesias

CENTROS DE INFORMACIÓN XUVENIL 

Centro Coordinador de Documentación e Información Xuvenil
Praza do Matadoiro, s/n - 15703 Santiago de Compostela 
Teléfono: 9�1-5�3900 
http://www.rix.org 
 
Neste centro coordinador informarante da oficina máis próxima á 
túa casa. Na páxina web tes unha relación das existentes. 

CÁMARAS DE COMERCIO 

A CORUÑA

Cámara de Comercio, Industria e Navegación da Coruña 
R./ Alameda, 30-32, 1.º - 15703 A Coruña 
Teléfono: 9�1-216075 - Fax: 9�1-22520� 
www.camaracoruna.com

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Ferrol 
R./ A Malata, s/n 15591 - Ferrol 
Teléfono: 9�1-351960 - Fax: 9�1-333096
www.camaraferrol.org  
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Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Santiago 
R./ San Pedro de Mezonzo, 44 baixo - 15701 Santiago de Compostela 
Teléfono: 9�1-596�00 - Fax: 9�1-590322
www.camaracompostela.com

PONTEVEDRA 
  
Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Pontevedra
R./ Jardines Vicenti 4, 2.º, Edificio Las Palmeras - 36001 Pontevedra 
Teléfono: 9�6-�66303 - Fax: 9�6-�62643
www.camarapontevedra.com/joomla

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Vigo 
R./ República Argentina, 1� A - 3620  Vigo 
Teléfono: 9�6-432533 - Fax: 9�6-435659
www.camaravigo.com

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Tui
R./ Augusto González Besada, 15 -1.º D, edificio Plaza - 36700 
Tui Teléfono: 9�6-600216 - Fax: 9�6-601512
www.camartui.com  

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Vilagarcía 
de Arousa
R./ Doctor Tourón, 46 - 36600 Vilagarcía de Arousa 
Teléfono: 9�6-5652�6 - Fax: 9�6-500621
www.camaravilagarcia.com
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LUGO 
  
Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Lugo 
Avda. Ramón Ferreiro, 1� - 27002 Lugo 
Teléfono: 9�2-224311 - Fax: 9�2-244301
www.camaralugo.com
 
OURENSE 
  
Cámara de Comercio e Industria de Ourense
Avda. de La Habana, 30 bis - 32003 Ourense 
Teléfono: 9��-233116 - Fax: 9��-2330��
www.camaraourense.com

  
ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS 

Centro de Orientación, Formación e Emprego da CEG (COFE) 

Avda. Figueroa, � - 15705 Santiago de Compostela
Teléfono: 9�1-555960 
E-mail: cofe@ceg.es

Servizo de Información, Orientación e Promoción do Estudante. 
Universidade de Vigo 
Área de Información ao Estudante Universitario 
Edificio Aulario. Campus As Lagoas Marcosende s/n - 36200 Vigo 
Teléfono: 9�6-�13630 - 9�6-�13755 - Fax: 9�6-�13639  
www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm
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PORTAIS DE EMPREGO NA INTERNET

ACCIÓN E TRABALLO www.acciontrabajo.com

CANALCV www.canalcv.com 

CIMO EMPREGO www.cimo.org/principal.php

COMPUTRABALLO www.computrabajo.com 

EMPREGO PÚBLICO www.empleopublico.net

HISPAVISTA-BUSCADOR www.hispavista.trabajos.com 

INFOEMPLEO www.infoempleo.com

INFOJOBS www.infojobs.net  

INEM www.inem.es  

ITJOBWORLD www.itjobworld.com  

JOB PILOT www.jobpilot.es 

MONSTER www.monster.es  

OFICINA DE EMPREGO www.oficinaempleo.com 

REDE GALEGA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 
XUVENIL www.xunta.es/applications/webrix/index.jsp

TRABALLO www.trabajo.org 




