
   
   
 

PROGRAMAS DE EMPREGO / PROGRAMAS FORMATIVOS 

2019 

NACIONAL 

PLAN NACIONAL DE IMPLANTACIÓN DA GARANTÍA XUVENIL 

Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso das 
persoas mozas menores de 30 anos ao mercado de traballo. En España enmárcase 
na estratexia de Emprendimiento Xove aprobada polo  Ministerio de Emprego e 
Seguridade Social. 
Contido: a Recomendación sobre a Garantía Xuvenil establece que as persoas 
mozas menores de 25 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación 
ou formación tras finalizar os seus estudos ou quedar desempregados. 

Persoas destinatarias: 

 Ter máis de 16 anos e menos de 30, no momento de solicitar a inscripción no Fichero 
do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. 

 Non ter traballado no día natural anterior á data de presentación da solicitude. 

 Non ter recibido accións educativas no día natural anterior á data de presentación da 
solicitude. 

 Non ter recibido accións formativas no día natural anterior á data de presentación da 
solicitude. 

Inscrición: na web www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html, nas de 
Cámaras de Comercio, e no Servizo Público de Emprego. 

Información: 
Xeral 
Tlf. 060 (opción 3) 
info.garantiajuvenil@meyss.es 
www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html 
http://sepe.es/contenidos/garantia_juvenil/index.html  
Garantía Xuvenil en Galicia 
Tlf.: 881 99 57 00 
garantiaxuvenil@xunta.es 
garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/es  
Cámara de Comercio, Industria y  Navegación (previa cita) 
R/ Alameda, 30-32, 1º. 15003 
Tlf.: 981 216 072 
pice@camaracoruna.com 
www.camaracoruna.com 

CONCELLO DA CORUÑA 

CENTRO MUNICIPAL DE EMPREGO 

Estrada do Fortes, 16. 15011  - A Coruña 
Tlf.: 981 184 399 / 981 189 855 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
mailto:info.garantiajuvenil@meyss.es
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
http://sepe.es/contenidos/garantia_juvenil/index.html
mailto:garantiaxuvenil@xunta.es
http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/es
mailto:pice@camaracoruna.com
http://www.camaracoruna.com/


www.coruna.gal/emprego-e-economia-social/gl?argIdioma=gl  

Programas: 

 Programa de información e orientación laboral (PIOL) 
o Contido: asesoramento grupal e individualizado sobre os recursos que en 

materia de busca activa de emprego, formación para o emprego e 
emprendemento. 

o Inscrición: previa cita no teléfono. 981 184 399. 

 Cursos de formación para o emprego 
o Inscrición: solicitando entrevista a través do programa PIOL. Posibilidade de 

recibir alertas no móbil (www.coruna.gal/emprego). 

 Coruña Emprega: 
o Contido: proxecto dirixido á inserción laboral a través de itinerarios integrados 

de inserción sociolaboral, que inclúen formación para o emprego, prácticas en 
empresas, titorías individuais e coaching laboral. 

o Inscrición: previa cita no teléfono 981 184 399. 

 Coruña Suma:  
o Contido:  itinerarios integrados e personalizados de inserción. 
o Persoas destinatarias: persoas desempregadas con especiais dificultades de 

acceso ao mercado laboral: persoas novas menores de 30 anos que non se 
beneficiaron dalgunha medida ou actuación do Sistema Nacional de Garantía 
Xuvenil, persoas desempregadas de longa duración, maiores de 55 anos, 
inmigrantes, persoas con discapacidade, minorías étnicas, outros colectivos 
desfavorecidos. 

o Inscrición: previa cita no teléfono 981 184 399 

 Programa Posto a Posto: 
o Contido: itinerario formativo. Proxecto dirixido á inserción laboral a través de 

itinerarios integrados de inserción sociolaboral, que inclúen formación para o 
emprego, prácticas en empresas, titorías individuais. 

o Persoas destinatarias: Cada ano poden variar os colectivos. Sempre son para 
persoas en risco de exclusión social. 

o Inscrición: no Servizo Público de Emprego. 

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO – CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E 

INDUSTRIA 

Oficinas de Emprego 
emprego.xunta.es  / http://ceei.xunta.gal/portada  

Programa:  

 Accións formativas dirixidas prioritaramente a persoas desempregadas 
o Solicitude: na túa oficina de emprego ou a través da web emprego.xunta.es. A 

selección dos participantes faina o Servizo Público de Emprego. De quedar 
prazas libres, a entidade que imparte a formación o anunciará nun periódico o 
domingo. 

UNIDADE DE ASESORAMENTO DE MIGRACIÓNS (UAMI) – Concello da Coruña 

Centro Cívico Os Mallos 
Avda. Arteixo 147. 15007 A Coruña 
Tlf.: 981 184 364 
uami@coruna.es 
www.coruna.gal/igualdade/es/servicios/unidad-de-asesoramiento-de-
migraciones-uami  

http://www.coruna.gal/emprego-e-economia-social/gl?argIdioma=gl
http://www.coruna.gal/emprego
http://emprego.xunta.gal/portal/gl/
http://ceei.xunta.gal/portada
http://emprego.xunta.gal/portal/gl/
mailto:uami@coruna.es
http://www.coruna.gal/igualdade/es/servicios/unidad-de-asesoramiento-de-migraciones-uami
http://www.coruna.gal/igualdade/es/servicios/unidad-de-asesoramiento-de-migraciones-uami


Programas: 

 Accións e actividades formativas e de mellora da empregabilidade  para poboación 
migrante 

o Persoas destinatarias: inmigrantes e emigrantes retornados. 
o Contido do programa: 

 Formación laboral específica de curta duración. 
 Formación laboral complementaria e transversal. 

 Club de Emprego: espazo onde se pon a disposición das persoas destinatarias ou 
beneficiarias da prestación, todas as ferramentas necesarias para a realización dunha 
procura activa de emprego. Sen  cita previa, os luns e mércores  de 09:30 a 13:00 h. 

Inscrición: a orientación laboral pódese solicitar ao longo de todo o ano. 
Determinados cursos teñen prazo de inscrición. 

Asociación de Colaboración y Promoción del Sordo. ACOPROS 

R/ Petunias, 5, baixo. 15008 - A Coruña 
Tlf.: 881 914 078 
empleoacopros@gmail.com 
www.acopros.org 

Programa: 

 Rede de inserción laboral. FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas 
Sordas) 

o Persoas destinatarias: persoas con discapacidade auditiva. 
o Contido: orientación laboral, itinerarios de inserción laboral e intermediación 

laboral. Facilitan medios técnicos en temas de accesibilidade. 
o Inscrición: ao longo de todo o ano. Centro Especial Colaborador do Servizo 

Público de Emprego de Galicia. 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS DE A -Coruña 

IWORKs. R/ Juan de la Cierva, 5. 15008 - A Coruña 
Tlf.: 981 297 870 
info@aecoempresarias.org 
www.aecoempresarias.org 

Programa: 

 Programa Avanzadas 
o Contido: servizo de asesoramento e orientación laboral, de formación 

(introducción ás Tic, habilidades sociais, intelixencia emocional, técnicas de 
comunicación) acompañamento e tutorización na búsqueda de emprego ou na 
creación do autoemprego. 

o Persoas destinatarias: persoas desempregadas.  

CENTRO DE FORMACIÓN VIOLETAS 

R/ Violetas, 36. 15008 - A Coruña 
Tlf: 981 287 990 
violetas.cicoruna@caritas.es 
www.caritascoruna.org  

Programas: 

 Orientación laboral e procura de emprego 
o Contido: Ofrecen a realización dun itinerario personalizado de inserción 

sociolaboral para todas as persoas que acoden ao Centro en procura de 
emprego: 

mailto:empleoacopros@gmail.com
http://www.acopros.org/
mailto:info@aecoempresarias.org
http://www.aecoempresarias.org/
mailto:violetas.cicoruna@caritas.es
http://www.caritascoruna.org/


 Actualización e adaptación de curriculum vitae de cada demandante 
 Información sobre procura de emprego 
 Acompañamento na procura activa de emprego 
 Seguimento da inserción laboral 

o Inscrición: todo o ano 

 Proxecto Operativo 
o Persoas destinatarias: 

 Persoas con necesidade de mellora nas súas competencias profesionais 
e sociolaborais  

 Mozas e mozos que non superaron a formación na ESO. 
 Persoas que se corresponsabilicen no seu proceso de aprendizaxe. 
 Persoas desempregadas e paradas de longa duración. 

o Contido do programa: 
 Acollida, diagnóstico e derivación 
 Formación prelaboral, cursos impartidos no centro 
 Cursos do Plan AFD impartidos no centro ou noutros centros de 

formación. 
 Formación complementaria / compensatoria (apoio e reforzo 

académico en: matemáticas, galego, castelán, informática, línguas / 
preparación para a ESA / procura de emprego en rede, competencias 
clave…). 

 Orientación sociolaboral e intermediación no mercado laboral 
(elaboración de CV, simulación de entrevistas, técnicas de procura de 
emprego, etc.). 

o Inscrición: ten prazo de inscrición. 

 Proxecto Medranza 
o Destinatarias: mulleres, preferentemente aquelas en situación ou risco de 

exclusión social. 
 Vítimas de violencia de xénero. 
 Responsables de núcleos familiares con coidados dependentes. 
 Maiores de 45 anos. 
 Mulleres con diversidade funcional. 
 Migrantes ou emigrantes retornadas. 
 Pertencentes a minorías étnicas. 
 Perceptoras dalgún tipo de prestación social. 
 Paradas de longa duración. 

o Contido do programa: 
 Desenvolvemento persoal. 
 Comunicación e habilidades sociais. 
 Igualdade de xénero. 
 Empoderamiento e autonomía persoal. 
 Orientación laboral. 
 Procura activa de emprego. 

o Inscrición: Posible incorporación de participantes ao longo de todo o ano. 

CRUZ VERMELLA 

Cruz  Vermella Española en A Coruña 
R/ Cruz Vermella Española, 1. 15002 - A Coruña 
Tlf.: 981 221 000 
www.cruzvermella.org  

 

http://www.cruzvermella.org/


Contidos dos programas: 

 Pre laboral: habilidades sociais, ferramentas TIC para procura de emprego, charlas 
grupais… 

 Laboral: cursos de formación asociados a un sector empresarial concreto (comercio, 
grandes superficies, hostalaría…) con prácticas en empresas que colaboran neste 
proxecto. P.e.: call center, azafatas, comida rápida… 

 Ao tratarse de itinerarios de inserción, non hai posibilidade de apuntarse a cursos 
soltos, se non ao programa completo. 

Inscrición: hai que pasar unha entrevista previa de acollida. Deberase pedir cita 
no teléfono. 981 221 000 ou nos correos electrónicos de contacto. 

Programas: 

 Programa Primeiras Oportunidades Laborais coa mocidade 
o Persoas destinatarias: proxecto dirixido a facilitar o acceso ao mercado de 

traballo as persoas mozas desempregadas entre 18 e 30 anos que cumplan 
algún dos seguintes requisitos: 

 Baixa ou nula cualificación profesional. 
 Que non teñan experiencia laboral ou que só tivesen experiencia 

laboral en sectores afectados pola crise. 
 Abandono escolar prematuro ou fracaso escolar. 
 Persoas mozas pertencentes a familias con todos os seus membros 

afectados pola crise. 
 Que estean a buscar o seu primeiro emprego, a súa primeira 

oportunidade real. 
 Interese por formarse e traballar. 

 Programa para persoas mozas inscritas en Garantía Xuvenil 
o Persoas destinatarias: persoas mozas desempregados de 16 a 29 anos inscritos 

no Plan de Garantía Xuvenil. 
o Contido: orientación e formación tanto no ámbito de emprego (con cursos de 

capacitación profesional e prácticas en empresas) como ao retorno educativo 
(con clases de preparación a probas e competencias clave, e a posterior 
matrícula a estudos reglados). 

 Formación para o emprego con persoas mozas de GX 
o Contido: proporcionarlles unha formación que lles capacite para desempeñar 

unha profesión. 

 Pontes cara ao emprego 
o Destinatarias: nais monomarentais, vítimas de violencia de xénero, muller 

inmigrante e maiores de 45. 

 Apopio ao emprego para maiores de 45 anos 
o Persoas destinatarias: homes e mulleres maiores de 45 anos. 

 Itinerarios integrais con persoas de dificil inserción 
o Persoas destinatarias: persoas con formación e experiencia pero con 

dificultade para atopar emprego. 

 Proxecto itinerarios integrais intensivos para persoas de moi baixa empregabilidade 
o Persoas destinatarias: dirixido a facilitar o acceso ao mercado de traballo aos 

colectivos máis vulnerables: 
 Baixa ou nula cualificación profesional. 
 Que non teñan experiencia laboral ou que só tivesen experiencia 

laboral en sectores afectados pola crise. 

 Itinerarios integrais con persoas solicitantes ou beneficiarias de protección 
internacional. 



COGAMI. CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

Edif. A Milagrosa. Avda. de Cádiz, 1, 1º andar,  local 2. 15008 - A Coruña 
Tlf.: 981 231 105 / 607 180 679 
silcoruna@cogami.gal 
www.cogami.es 

Persoas destinatarias: prioritariamente persoas con discapacidade física e 
orgánica (mínimo un 33% o ter incapacidade laboral recoñecida) 

Programas: 

 SIL: Servizo de Intermediación, Orientación e Prospección de Emprego. Non é 
necesario a inscrición como demandante de emprego. 

 Formación laboral: tanto para demandantes de emprego como para  persoas 
empregadas. 

 Combina Social: empresa de externalización de servizos 

 Activa Social: ETT 

Inscrición: imprescindible cita previa 

ECOS DO SUR 

Avenida de Fisterra, nº 109, baixo Dta. 15004-- A Coruña 
Tlf.: 881 965 692 
ong@ecosdosur.org  
www.ecosdosur.org   www.facebook.com/Empleate-Ya-Ecos-do-sur-
549509261793017  

Programas: 

 Orientación laboral individualizada: 
o Persoas destinatarias: persoas en risco de exlusión social e inmigrantes. 
o Contido do programa: 

 Orientación e intermediación Laboral. 
 Formación para o emprego (cursos de español, informática, e otros 

cursos sectoriais puntuais). 

 Outros programas: Programa Apoio á Nai (inserción sociolaboral con mulleres con 
fillos a cargo), Salvia (violencia xénero), itinerarios de inclusión social. 

Inscrición: ao longo de todo o ano. 

FAXPG. FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 

R/ Félix Estrada Catoira, 3, baixo, dta. 15007 - A Coruña 
Tlf.: 981 169 336 
empleo@faxpg.es  
www.faxpg.es  

Persoas destinatarias: persoas xordas. 

Programas: 

 Entidade colaboradora do Plan Garantía Xuvenil. 

 Programa de Empleo para Persoas Sordas 2018: información e orientación laboral, 
itinerarios de inserción laboral, accións formativas. 

 Axencia de Colocación. 

 Entidad colaboradora do Servizo Público de Emprego da Xunta de Galicia. 

FEAFES. FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES E PERSONAS CON 

ENFERMIDADE MENTAL DE GALICIA 

Avda. Peruleiro, 18, baixo, esda. 15011 - A Coruña 
Tlf.: 981 228 135 

mailto:silcoruna@cogami.gal
http://www.cogami.es/
mailto:ong@ecosdosur.org
http://www.ecosdosur.org/
http://www.facebook.com/Empleate-Ya-Ecos-do-sur-549509261793017
http://www.facebook.com/Empleate-Ya-Ecos-do-sur-549509261793017
mailto:empleo@faxpg.es
http://www.faxpg.es/


coruna@feafesgalicia.org 
www.feafesgalicia.org 

Persoas destinatarias: persoas con enfermidade mental. 

Programas: 

 Observatorio de Empleo para Personas con Enfermedad Mental (OEDEM): 
información, orientación, formación e intermediación laboral coas empresas e apoio 
para a consecución e o mantenemento do posto de traballo. 

 Axencia de Colocación. 

 Servizo Público de Emprego da Xunta de Galicia. Para participar neste programa é 
necesario ter certificado de discapacidade por enfermidade mental. 

Inscrición: ao longo de todo o ano. 

FUNDACIÓN ADCOR 

Estrada dos Fortes, 14. 15011 - A Coruña 
Tlf.: 981 217 057 
fundacion@adcor.org 
www.adcor.org  

Persoas destinatarias: persoas con discapacidade intelectual 

Programas: 

 DislaborA -Coruña SLU: Centro Especial de Emprego. 

 Centro  Ocupacional: destinado a proporcionar a habilitación profesional, persoal e 
social, coa finalidade de conseguir o máximo desenvolvemento das súas capacidades 
persoais, laborais e posibilidades de integración social. 

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 

R/ Hospital, 14,  baixo. 15003 - A Coruña 
Tlf.: 981 102 978 
terangacoruna@fundacionjuans.org 
fundacionjuans.org 

Programa: 

 Programa Teranga Coruña: atención integral de persoas migrantes 
o Persoas destinatarias: persoas e familias inmigrantes, maiores de 18 co fin de 

propiciar a súa inserción na sociedade. 
o Contido do programa: 

 Área de Formación para a Inserción: 

 Cursos de alfabetización, de español e de galego. 

 Cursos de habilidades sociais. 

 Módulos formativos de integración. 

 Outros cursos: informática, cultura… 
 Área Laboral: 

 Orientación Laboral. 

 Formación laboral e capacitación profesional específica. 

 Mediación laboral. 

FUNDACIÓN MUJERES 

Delegación Galicia 
Avda. Monelos, 121, 1º, dta. 15009 – A Coruña 
Tlf.: 981 294 097 
galicia@fundacionmujeres.es 
www.fundacionmujeres.es 

mailto:coruna@feafesgalicia.org
http://www.feafesgalicia.org/
mailto:fundacion@adcor.org
http://www.adcor.org/
mailto:terangacoruna@fundacionjuans.org
http://fundacionjuans.org/
mailto:galicia@fundacionmujeres.es
http://www.fundacionmujeres.es/


 
Programa: 

 Proxecto DANA: 
o Destinatarias: mulleres. 
o Contido: orientación e talleres de competencias e habilidades básicas para o 

emprego e emprendemento. 

FUNDACIÓN ONCE 

Cantón Grande, 3, 1º. 15003  - A Coruña 
Tlf.: 981 145 109 
fscgalicia.fsc@fundaciononce.es 
fsccoruna.fsc@fundaciononce.es 
www.portalento.es 

Persoas destinatarias: persoas con discapacidade. 

Programas: 

 Programa “No te rindas nunca” 
o Persoas destinatarias: persoas mozas con discapacidade inscritas no Sistema 

de Garantía Xuvenil. 

 Programa FSC Inserta: é a entidade de Fundación ONCE para a formación e o emprego 
de persoas con discapacidade. 

o Inscrición: é necesaria inscrición previa no portal www.portalento.es ou 
chamando por teléfono. 

Inscrición: ao longo de todo o ano. 

FUNDACIÓN PAIDEIA 

Pza. Mª Pita, 17. 15001  - A Coruña 
Tlf.: 981 223 927 
paideia@paideia.es 
www.paideia.es/discapacidad 

Persoas destinatarias: persoas con discapacidade. 

Programas: 

 Proxecto Antear. emprego ordinario: proceso individualizado de capacitación in situ en 
diferentes empresas. 

 Proxecto Trébore: Empresa de Economía Social (Centro Especial de Emprego): 
plataforma de valoración, formación e emprego  como paso previo á posterior 
transición ao emprego ordinario a través da dinámica de Antear. 

Inscrición: ao longo de todo o ano. 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

C. Cívico Sagrada Familia 
Pza. Nuestra Señora s/n. 15007  - A Coruña 
Tlf.: 981 168 589 
fsgacoruna@gitanos.org 
www.gitanos.org /  https://www.gitanos.org/galicia/a_coruna/  

Programa: 

 Programa Acceder: programa de intermediación laboral que ofrece formación para o 
emprego con prácticas en empresa, preparación de competencias clave e graduado na 
ESA, formación transversal (informática, manipulador de alimentos, carretilla 
elevadora...). 

mailto:fscgalicia.fsc@fundaciononce.es
mailto:fsccoruna.fsc@fundaciononce.es
http://www.portalento.es/
http://www.portalento.es/
mailto:paideia@paideia.es
http://www.paideia.es/discapacidad
mailto:fsgacoruna@gitanos.org
https://www.gitanos.org/
https://www.gitanos.org/galicia/a_coruna/


ONG VIRAVENTOS 

R/ Monasterio de Caaveiro, 4. 15010  - A Coruña 
Tlf.: 881 889 460 
info@viraventos.org  
viraventos.org /  www.facebook.com/ongviraventos 
 

Programas: 

 Proxecto Inserta: 
o Persoas destinatarias: persoas inmigrantes en risco de exclusión social. 
o Contido do programa: asesorar laboralmente á persoa migrante. Programas de 

inserción e apoio curricular.  
o Inscrición: ao longo de todo o ano. 
 

 Coruña Activa: 
o Persoas destinatarias: persoas migrante ou en risco de exlusión social. 
o Contido do programa: asesorar laboralmente á persoa migrante. Programas de 

inserción e apoio curricular. 
o Inscrición: ao longo de todo o ano 

 ASI (Acompañamiento Social Integral): 
o Persoas destinatarias: mulleres inmigrantes xestantes e fillos menores de 3 

anos. 
o Contido: itinerarios de inserción laboral. 

RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA 

Delegación da Coruña 
R/ Bugallal Marchesi, 9, baixo, A. 15008 – A Coruña 
Tlf.: 981 293 658 
www2.radioecca.org 

Programa: 

 Proxecto DiferenciaTe: formación en liña gratuíta en habilidades persoais e laborais 
para el desenvolvemento profesional. A formación remata en xuño de 2020. 

SOS RACISMO GALICIA 

Rúa Alcalde Lens, 34, 15010 
Tfn: 881 963 797 / 698 163 742 
www.sosracismogalicia.org 

Programa:  

 Servizo de orientación formativa:  itinerarios formativos (formación no ámbito formal e 

non formal) e asesoramento en homologación de títulos. 

PROVINCIA DA CORUÑA 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 

Avda. de Cadiz, 1, 1º.  15008  - A Coruña 
Tlf.: 981 080 509 
pel@dacoruna.gal 
emprego.dacoruna.gal 

Programa: 

 Programa Local de Emprego: 
o Proxecto EIXO: 

mailto:info@viraventos.org
https://viraventos.org/
https://www.facebook.com/ongviraventos
http://www2.radioecca.org/home
http://www.sosracismogalicia.org/
mailto:pel@dacoruna.gal
https://emprego.dacoruna.gal/


 Destinatarios:  persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de 
Garantía Xuvenil, empadroada en concellos da provincia da Coruña de 
menos de 50.000 habitantes. 

 Contido: itinerarios formativos. 
 Inscrición: no prazo establecido polos concellos. 

o PEL Concellos:  
 Destinatarios: Concellos da Provincia da Coruña. 
 Obxecto: Axudas á contratación de persoas desempregadas para a 

prestación de servizos locais imprescindibles. 
o PEL Emprende: apoio á creación de empresas no ámbito local. Ten prazo de 

inscrición 
o PEL PEME: apoio ao tecido empresarial para a contratación laboral de persoas 

en situación de desemprego. Ten prazo de inscrición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centro Municipal de Información Xuvenil 

Río Monelos, 1. 15006 - A -Coruña 

    981 184 294    cmix@coruna.es    www.coruna.gal/cmix 

    

mailto:cmix@coruna.es
http://www.coruna.gal/cmix

