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SECRETARÍA XERAL TÉCNICA 

BITeB 
 
 
Ficha técnica:  

Secc. de Publicacións e Estatística. Vicesecretaria Xeral 
Publicación electrónica / publ. periódica 
Nº 59 xaneiro, 60 febreiro, 61 marzo, 27/11), 62 abril, 63 maio, 64 maio, 
64 xullo, 66 agosto-setembro, 67 outubro, 68 novembro,  69 decembro, 
 

Boletín de carácter mensual no que se recollen as actuacións máis destacables da 
Consellería de Traballo e Benestar así como unha recompilación normativa do publicado en 
materia de traballo e benestar a nivel autonómico, estatal e europeo. 
 
http://traballo.xunta.es/publicacions-bitb 

Recompilación Normativa 2010. Consellería de Traballo e 
Benestar 

 

 
Ficha técnica:  
Secc. de Publicacións e Estatística. Vicesecretaria Xeral 
Publicación electrónica / publ. periódica 
 
Libro no que se recolle unha recompilación das principais disposicións 
normativas  no eido laboral e do benestar desta consellería. 

 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/recompilacion
_normativa_2010.pdf 

Memoria da Consellería de Traballo e Benestar. Ano 2010 
 

 
Ficha técnica:  
Secc. de Publicacións e Estatística. Vicesecretaría Xeral 
Publicación electrónica / publ. periódica 
 
 
Memoria da Consellería de Traballo e Benestar no ano 2010 
 

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/mem
oria_2010.pdf 

http://traballo.xunta.es/publicacions-bitb
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/recompilacion_normativa_2010.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/recompilacion_normativa_2010.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/memoria_2010.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/memoria_2010.pdf


 

Estatística de familias numerosas 2010 
 

Ficha técnica:  
Secc. de Publicacións e Estatística. Vicesecretaía Xeral 
Publicación electrónica / publ. periódica 
 
Operación estatística nº 25202-2011 que recolle, tanto as 
características básicas das familias numerosas galegas como cadros 
estatísticos segundo distintas categorías referentes ao ano 2010 
 

(http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/Estat
istica_familias__numerosas_2011.pdf 

Estatística de protección de menores 2010 
  
Ficha técnica:  
Secc. de Publicacións e Estatística. Vicesecretaría Xeral 
Publicación electrónica / publ. periódica 
 
Operación estatística nº 25201 que recolle, os datos principais 
referidos aos expedientes de menores. Os datos refírense a tutelas, 
gardas, acollemento familiar e residencial, adopción nacional e 
internacional, menores estranxeiros non acompañados e varios 
programas destacados de atención a familias e a menores en situación 

de risco ou desamparo 
 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/estati
stica_menores_2010.pdf 
 

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA SOCIAL 

Guía para coidados no contorno familiar 
 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Dependencia e Autonomía Persoal.  Unidade de Coordinación 
da Dependencia 
Recursos multimedia (Fichas + DVD)  

 
Conxunto de 25 fichas, no marco do programa Xuntos nos Coidados, que conteñen as 
pautas que se deben seguir nas tarefas básicas de coidado e que servirán de guía visual e 
práctica para o coidado nas tarefas de aseo, mobilización, alimentación, vestido... 
Distribúese tamén en formato dixital para facilitar o seu uso. Este material forma parte do 
Manual de Formación para Coidados no Contorno Familiar, dirixido a coidadores non 
profesionais do sistema de dependencia. Distribúese no marco do Plan de Formación e 
ponse tamén a disposición dos coidadores profesionais a través das páxinas web. 
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Publicaci

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/Estatistica_familias__numerosas_2011.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/Estatistica_familias__numerosas_2011.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/estatistica_menores_2010.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/estatistica_menores_2010.pdf


ons/Manual_Formacion_Coidados_Contorno.pdf 

Lecer e benestar 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Dependencia e Autonomía Persoal.   
Folleto 
 DL: C 580-2011                     
 
Folleto do programa Lecer e Benestar convocado pola Dirección Xeral da 

Dependencia e Autonomía Persoal, no que se inclúen prazas en balnearios para persoas 
maiores e persoas con discapacidade 
 

Lecer e benestar 
 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Dependencia e Autonomía Persoal.   
Cartel   
DL: C 581-2011           
 

Cartel do programa Lecer e Benestar da Dirección Xeral da 
Dependencia e Autonomía Persoal, no que se inclúen prazas en 
balnearios para persoas maiores e persoas con discapacidade 

 

Manual de formación para coidadores no contorno 
familiar de persoas con enfermidade mental 

 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Dependencia e Autonomía Persoal.   
Unidade de Coordinación da Dependencia 
Libro 
DL:  LU 232-2010           
 

Manual dirixido a coidadores do contorno familiar que abrangue o desenvolvemento de 
todas as áreas de intervención pertinentes e incide na tripla vertente: coñecemento, 
adestramento en habilidades e desenvolvemento de actitudes axeitadas. Os contidos son: a 
promoción da autonomía persoal e a atención as persoas de dependencia na súa dobre 
dimensión individual e social, a dimensión sociosanitaria da enfermidade mental, técnicas 
para mellorar a comunicación con persoas con enfermidade mental, manexo e 
afrontamento de condutas difíciles, o coidado do coidador e aspectos éticos que se deben 
ter en conta (a preservación de autonomía persoal) 
                          
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Guias/Ma
nual_Formacion_Enfermidade_mental.pdf 
 

http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Guias/Manual_Formacion_Enfermidade_mental.pdf
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Guias/Manual_Formacion_Enfermidade_mental.pdf


Manual de formación para coidados no contorno 
familiar de persoas con demencia 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Dependencia e Autonomía Persoal.   
Unidade de Coordinación da Dependencia 
libro 
DL:  LU 232-2010     
Manual dirixido a coidadores do contorno familiar que abrangue o 
desenvolvemento de todas as áreas de intervención pertinentes e 

incide na tripla vertente: coñecementos, adestramento en habilidades e desenvolvemento 
de actitudes axeitadas. Os contidos son: a promoción da autonomía persoal e a atención ás 
situacións de dependencia na súa dobre dimensión individual e social, a dimensión 
sociosanitaria da enfermidade mental, técnicas para mellorar a comunicación coa persoa 
con enfermidade mental, manexo e afrontamento de condutas difíciles, o coidado do 
coidador e aspectos éticos que se deberán ter en conta (a preservación da autonomía 
persoal) 
      
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Guias/Ma
nual_Formacion_Coidados_Demencias.pdf 
 

Plan de Acción Integral para as Persoas con 
Discapacidade de Galicia. 2010-2013 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Dependencia e Autonomía Persoal.   
Serv. de  Programas da Autonomía Persoal 
Políptico                                                 
 

Plan de medidas para avanzar na garantía da igualdade de trato para 
as persoas con algunha discapacidade 
 
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Plans_e_p
rogramas/Plan_galego_discapacidade_23maio.pdf 
 

Campamentos de verán 2011. Programas de ocio e 
tempo libre para persoas con discapacidade 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Dependencia e Autonomía Persoal.   
Serv. de  Programas da Autonomía Persoal 
Cartel       /     DL: C 949-2011        

                                   
Cartel dos campamentos de verán para persoas con discapacidade para o ano 2011 
 

http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Guias/Manual_Formacion_Coidados_Demencias.pdf
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Guias/Manual_Formacion_Coidados_Demencias.pdf
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/Plan_galego_discapacidade_23maio.pdf
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/Plan_galego_discapacidade_23maio.pdf


Certame de pintura: a cor do sentimento 
Ficha técnica:  
D. X. da Dependencia e Autonomía Persoal.   
Tríptico 
DL: PO 254-2011                                   
 

Folleto informativo do certame de pintura para maiores organizado pola 
Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal 
 

Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas 
maiores ou adultas con discapacidade 

 

 
Ficha técnica:  
D. X. de Dependencia e Autonomía Persoal.   
Publicación electrónica  / libro 
 
Trátase dun documento no que se recollen os protocolos de actuación 

para os diferentes axentes que interveñen nas situacións de presunto maltrato de persoas 
maiores ou adultas con discapacidade.  
 
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Guias/GU
IA_GALEGO_2011_v4.pdf 

Guía de recursos para as familias. 2011 
 

 

Ficha técnica:  
Secretaría Xeral de Familia e Benestar 
Public.electrónica  /   libro 
 
Recompilación de todas as axudas, programas e servizos existentes e 
vixentes neste ano, tanto a nivel autonómico como estatal, que poden 
beneficiar a familia ou a algún membro da mesma polo feito de 

pertencer a esa unidade familiar.  
 
/http://benestar.xunta.es/web/portal/guia-de-recursos-para-as-familias 
 

Xuntos polo nadal 
 

Ficha técnica:  
Secretaría Xeral de Política Social 
Serv. de programas de Promoción da Autonomía Persoal 
Cartel      
 
Cartel informativo do programa "Xuntos polo Nadal" para a súa difusión 
a concellos, centros de saúde e centros propios.                                                      

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS 

http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Guias/GUIA_GALEGO_2011_v4.pdf
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Vicepresidencia/Biblioteca/Documentos/Guias/GUIA_GALEGO_2011_v4.pdf
http://benestar.xunta.es/web/portal/guia-de-recursos-para-as-familias


Estatísticas sociolaborais. Anuario 2010 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Relacións Laborais 
Publ. electrónica / publ. periódica 
 
Publicación que recolle as estatísticas sociolaborais competencia da 
Dirección Xeral de Relacións laborais e que forma parte do Plan Galego 
de Estatística como operación AE406, correspondente ao exercicio 2010 

 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/estatisticas_so
ciolab_2010.pdf 
 

DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO EMPREGO 

Escolas Obradoiro, Casas de Oficio e Obradoiros de 
Emprego en Galicia. 2010 

 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Promoción do Emprego 
DL: C 230-2000 
ISSN: 1695-5803 
Recurso multimedia (libro+CD-Rom) 

 

Catálogo das escolas obradoiro, casas de oficio e obradoiros de emprego de Galicia 
correspondentes ao ano 2010. Comprende unha breve descrición das principais actuacións 
e características dos traballos e actividades formativas realizadas en cada un dos proxectos, 
acompañadas dunha reportaxe fotográfica ilustrativa. Así mesmo, recolle a localización 
xeográfica dos proxectos e os datos estatísticos provinciais e autonómicos 
 

DIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN 

Galicia. Informe do Paro Rexistrado 
 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación 
DL: C 929-1998 / ISSN: 1138-934 
Publicación electrónica  / publ. periódica 
Decembro 2010,  xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño, xullo, agosto, 
setembro, outubro, novembro de 2011 

Operación estatística número 24408 do Plan Galego de Estatística de carácter mensual. 
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/informacionGeneral/publicaciones/informesPa
ro/informesParo.html 

Rexistro de Contratos Laborais. 2010 
 

Ficha técnica:  

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/estatisticas_sociolab_2010.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/estatisticas_sociolab_2010.pdf
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/informacionGeneral/publicaciones/informesParo/informesParo.html
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/informacionGeneral/publicaciones/informesParo/informesParo.html


D. X. de Formación e Colocación. Serv. Público de Emprego de Galicia 
Publicación electrónica /  publ. periódica 
 
Operación estatística número 2,6,5 do Plan Galego de Estatística, de 
carácter anual na que se analizan contratos de traballo na nosa 
comunidade. 

 

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/RC20
10.pdf 
 

Tendencias do Emprego en Galicia 
 
Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación. Serv. Público de Emprego de Galicia 
Publicación electrónica  /  publ. periódica 
2º trimestre 2010, 3º trimestre 2010, 4º trimestre 2010, 1º trimestre 
2011, 2º trimestre 2011,  
 
Operación estatística número 2,6,5 do Plan Galego de Estatística, de 
carácter anual na que se analizan contratos de traballo na nosa 
comunidade. 
 

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/informacionGeneral/publicaciones/tendencias
Emprego/tendenciasEmprego.html/?recurso=2010/ 
 

Folla de ruta: creatividade e emprego 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación. Serv. Público de Emprego de Galicia 
Libro 
DL: AS 553-2011 

 

Neste libro danse as claves de por qué a creatividade é tan importante 
para acadar un emprego e para o desenvolvemento das empresas 

actuais. Nun mundo tan cambiante, a creatividade e a innovación son elementos 
imprescindibles para adaptarse ás necesidades laborais e desenvolver unha boa carreira 
profesional. 

 

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/RC2010.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/RC2010.pdf
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/informacionGeneral/publicaciones/tendenciasEmprego/tendenciasEmprego.html/?recurso=2010/
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/informacionGeneral/publicaciones/tendenciasEmprego/tendenciasEmprego.html/?recurso=2010/


Boletín del Instituto Gallego de las Cualificaciones. año 
2011 

Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificación 
Publicación electrónica  / publ. periódica 

 
Publicación periódica, en castelán, na que se recolle información 
diversa do Instituto Galego das Cualificacións, para a súa divulgación 

 
Nº  6  - Ano 2011      

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/
formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2010
_n6_castelan.pdf 
Nº 7 –  Ano 2011       
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/
formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011
_n7_castelan.pdf 
Nº 8 – Ano 2011  
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/
formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011
_n8_castelan.pdf 
 

Boletín do Instituto Galego das Cualificacións. Ano 2011 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificación 
Publicación electrónica  / publ. periódica 
 
Publicación periódica na que se recolle información diversa do 
Instituto Galego das Cualificacións, para a súa divulgación 
 
 
Nº 6 -  Ano 2011 

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formaci
on_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2010_n6_galego.pdf 

Nº 7 – Ano 2011              
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/
formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011
_n7_galego.pdf 
Nº 8 – Ano 2011              
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/
formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011
_n8_galego.pdf 
 

 

 

Informe sobre la movilidad geográfica de los trabajadores en el mercado 

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2010_n6_castelan.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2010_n6_castelan.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2010_n6_castelan.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n7_castelan.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n7_castelan.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n7_castelan.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n8_castelan.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n8_castelan.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n8_castelan.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2010_n6_galego.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2010_n6_galego.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n7_galego.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n7_galego.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n7_galego.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n8_galego.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n8_galego.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/instituto_galego_das_cualificacions/boletin_cuatrimestral_2011_n8_galego.pdf


laboral gallego 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións 
Publicación electrónica /  folleto 
Idioma: galego e castelán 

A mobilidade xeográfica constitúese como unha das alternativas máis 
eficaces ante a situación que atravesa na actualidade o mercado laboral. 
Este informe pretende ilustrar esta realidade amosando unha 

radiografía dos fluxos de desprazamentos xeográficos que se establecen dentro de Galicia e 
con respecto ás distintas comunidades autónomas do resto do Estado, albiscada dende 
diversas variables que configuran unha panorámica xeral da mobilidade laboral. 

 
Castelan: 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/mobil
idade_cast.pdf 
Galego: 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/mobil
idade_gal.pdf 

Informe sobre la subrepresentación de la mujer trabajadora en los sectores 
y ocupaciones del mercado laboral gallego 

 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións 
Publicación electrónica /  folleto 
Idioma: galego e castelán 
 

Cando se levan a cabo análises pormenorizadas dos distintos 
indicadores que conforman o mercado laboral, a realidade mostra 

aínda certas manifestacións de diferenzas entre ambos os dous sexos, diferenzas que 
resultan ser en moitos casos desfavorables para as mulleres. O obxectivo deste informe é 
facilitar a información oportuna para intentar conseguir unha mellor integración das 
mulleres no mercado de traballo, e concretamente naqueles sectores e ocupacións que 
presenten mellores perspectivas de empregabilidade e, ao mesmo tempo, baixos niveis 
de representación feminina.  

 
Castelán 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/subre
presentacion_cast.pdf 
Galego 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/subre
presentacion_gal.pdf 

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/mobilidade_cast.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/mobilidade_cast.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/mobilidade_gal.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/mobilidade_gal.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/subrepresentacion_cast.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/subrepresentacion_cast.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/subrepresentacion_gal.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/subrepresentacion_gal.pdf


O recambio xeracional en ocupacións do mercado 
laboral galego 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións 
Publ. electrónica   /  folleto   
Idioma: galego e castelán 
 
Informe realizado co obxectivo de ofrecer unha descrición, a través 
da análise de dez ocupacións, da situación en que se atopa a 
mocidade galega  no seu acceso ao mercado laboral tendo en conta a 

posibilidade de renovación ou substitución que poida supor o paulatino abandono do 
sistema produtivo da poboación máis envellecida 
 
Castelán 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/infor
me_recambio_2011__definitivo_cas.pdf 
 
Galego 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/infor
me_recambio_2011__definitivo_gal.pdf  
  
 

A representación dos traballadores menores de 30 anos 
nas ocupacións do mercado laboral galego 

 

 
Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións 
Publ. electrónica   /     folleto   
Idioma: galego e castelán 
 
Neste informe recóllese a presenza dos traballadores menores de 
30 anos nas ocupacións do mercado laboral no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia e analiza a súa evolución nos 

últimos anos 

 
Castelán 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/meno
res_de_30_anos_nas_ocupacions_cas.pdf 
 
Galego 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/meno
res_de_30_anos_nas_ocupacions_gal.pdf 
 

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/informe_recambio_2011__definitivo_cas.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/informe_recambio_2011__definitivo_cas.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/informe_recambio_2011__definitivo_gal.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/informe_recambio_2011__definitivo_gal.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/menores_de_30_anos_nas_ocupacions_cas.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/menores_de_30_anos_nas_ocupacions_cas.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/menores_de_30_anos_nas_ocupacions_gal.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/menores_de_30_anos_nas_ocupacions_gal.pdf


Estudo do Mercado Laboral. Galicia 2010 
 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións 
Publ. Electrónica      / publ. periódica 
 

Esta publicación proporciona un coñecemento pormenorizado 
sobre a estrutura do mercado laboral da Comunidade Autónoma 
Galega, presentando para este obxectivo, información detallada das 

principais variables que condicionan o funcionamento do mercado de traballo. 

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/merc
adolaboral2010.pdf 

Saídas Profesionais Comarcais. Ano 2011 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións 
Publ. electrónica     / publ. periódica 
 

O informe Saídas Profesionais Comarcais traballa sobre a base dos 
grupos de ocupación con mellores resultados no mercado laboral comarcal, con base no 
movemento de contratos e demandantes de emprego. 

 
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/saida
s_profesionais_comarcais_2011.pdf 
 

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO 

Guía de recursos para a emancipación da mocidade Galega 
 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado. Servizo de Programas 
Libro 
DL: C 177-2011    
 
Esta guía recolle os recursos existentes a nivel autonómico e estatal para a 

emancipación da mocidade. Co fin de organizar os recursos distribúense en recursos para a 
formación, para o emprego e para o acceso á vivenda. Os recursos para a formación 
recollen tanto a formación regulamentada que ten unha relación máis directa co emprego 
como aquela formación non regulamenta do que facilita o achegamento ao mundo laboral. 
Nos recursos para o emprego relaciónanse aqueles necesarios para o acceso ao emprego 
por conta propia e allea; ademais faise unha referencia ao emprego na Unión Europea. Por 
ultimo, nos recursos para a vivenda descríbense aquelas axudas ás que poden optar os 
mozos para o seu acceso a unha vivenda tanto en aluguer como en propiedade. Ademais ao 
longo da guía móstranse diferentes enlaces a paxinas web onde a mocidade pode encontrar 
máis información sobre os diferentes recursos expostos. 

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/mercadolaboral2010.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/mercadolaboral2010.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/saidas_profesionais_comarcais_2011.pdf
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/saidas_profesionais_comarcais_2011.pdf


            

Aula Xuventur 
Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado. Servizo de Programas 
Folleto e cartel 
DL: PO 61-2011    
 
Folleto e cartel de presentación da campaña Libre, realizada pola 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, para promover a conciencia da importancia 
da condución segura e sen alcohol entre a mocidade galega.                                

Xuventude 2013. Unha estratexia para a mocidade 
galega 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Libro 
DL: C 612-2011          
 

Recóllense aquelas actuacións que, dende a Xunta e os diferentes organismos públicos, se 
están a levar a cabo ou que se van poñer en marcha no período 2010-2013 co fin de 
mellorar a cualificación e capacitacións da mocidade en varias áreas da vida.  
Inicialmente descríbense as características sociodemográficas da mocidade galega, así 
como os principios e referencias normativas nos que se enmarcan as medidas e actuacións 
propostas.  O plan estrutúrase en nove eixes: educación, emprego, creatividade e espírito 
empresarial, vivenda, saúde e deporte, información e formación, participación e 
asociacionismo, voluntariado e mobilidade, ao redor dos cales xiran as 249 medidas 
previstas.                      

Roteiros para a xuventude 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto       
 
Folleto que recolle a información precisa do programa Roteiros para a 

xuventude, que consiste nun programa de saídas de fin de semana con itinerarios de 
cultura mariñeira, rutas de sendeirismo, actividades náuticas e de multiaventuras 
                                              

Acción dVerán´11. Dos 9 aos 35 ano 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Cartel         /      DL.: C 417-11              
Cartel para o programa Acción de Verán 2011 



 

Acción dVerán´11. Dos 18 aos 35 ano. Actividades 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto        /      DL: C 415-11              

Folleto informativo sobre as actividades ofertadas pola Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado, dentro do programa Acción de Verán 2011. 
 

Acción dVerán´11. Dos 9 aos 17 ano. Campamentos 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
DL.: C 414-11  
Folleto informativo sobre as prazas nos campamentos de verán ofertados 

pola Dirección Xeral de Xuventude e voluntariado, dentro do programa Acción de Verán 
2011. 
                                   

Acción dVeran´11. Dos 15 aos 30 anos. Campos de traballo 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto  / DL:  C 416-2011         
Folleto informativo sobre os campos de traballo ofertados pola Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado, dentro do programa Acción de Verán 2011 
                        

Xuventude: novas. Marzo´11 
 
Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado. Serv. de Promoción de 
Actividade 
Cartel          
 
Cartel de presentación da programación, para o mes de marzo, 

realizada pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, para promocionar as 
actividades e programas que se levan a cabo para a mocidade galega. 
                                            

PDF. Plan de formación da Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto  
DL: C 643-2011          

Guía do Plan de Formación da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, para 
promocionar os cursos de formación dirixidos á mocidade, informadores xuvenís e 
monitores para o ano 2011. 



                          

PDF. Plan de formación da Dirección Xeral de  
Xuventude e Voluntariado 

 
Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Cartel     /      DL.: C 644-2011     

Cartel dos cursos de formación da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado dirixidos á 
mocidade, informadores xuvenís e monitores para o ano 2011 
                             

Voluntariado ambiental en espazos naturais 
Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto 
DL:  C 901-2011 
Programa de formación e sensibilización en materia de patrimonio 
natural galego cuxo obxectivo é promover o voluntariado a través de 

actividades de educación ambiental 
                                

 

Voluntariado ambiental en espazos naturais 
Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Cartel 
DL:  C 901-2011                                
 

Cartel do voluntariado ambiental 
 

 Voluntariado xuvenil 
 
Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Díptico e cartel 
DL: C 1162-2011 
     
Díptico e cartel do voluntariado xuvenil 
                        

Actividades da Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Díptico 

DL: C  1125-2001   
Díptico coas actuacións da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado                              
 



Estudo da xuventude galega 2010 
 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Libro 
DL: C 1721-2011     
O estudo da xuventude galega 2010 recolle a opinión da 

mocidade galega sobre distintos aspectos que lles afectan como son a emancipación, o lecer 
e tempo libre, plans de futuro, experiencia sexual, políticas institucionais, estudos, 
violencia, participación política, unión europea, independencia económica.  
                              

Bolsa vivenda xove en aluguer 
Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Tríptico     
 
O tríptico de Bolsa de Vivenda xove en aluguer informa sobre os 
beneficios que pode ter para a mocidade e os propietarios que aluguen 

unha vivenda dentro deste programa                                                

Xuventude Crea. Premios 2010. Relato 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Libro 
DL: C 2066-2011           
 
Trátase da edición dos premios de relato Xuventude Crea do ano 2010, 

convocados pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consta de: composición do 
xurado, presentación do director xeral, breve nota biográfica dos premiados e publicación 
da obra                         

Xuventude Crea. Premios 2010. Artes plásticas, carteis, deseño 
de xoias, graffiti, música, teatro, videocreación 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Libro     /    C 2065-2011        
 

Trátase da edición dos premios de relato Xuventude Crea das modalidades:  artes plásticas, 
carteis, deseño xoias, graffiti, música, teatro e videocreación do ano 2010, convocados pola 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consta de: composición do xurado, 
presentación do Director Xeral, breve nota biográfica dos premiados e publicación da obra.                              



Xuventude Crea. Premios 2010. Poesía 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Libro 
DL: C 2067-2011         
 
Trátase da edición dos premios de poesía Xuventude Crea do ano 2010, 

convocados pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consta de: composición do 
xurado, presentación do Director Xeral, breve nota biográfica dos premiados e publicación 
da obra.                      

Libre: curso de condución segura 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto 
DL: C 2164-2011                                    

 
Folleto informativo do programa Libre, no que se informa sobre os cursos de condución 
segura que se van realizar ao longo deste ano, co obxectivo de achegar á mocidade 
actitudes seguras no uso do vehículo baseado no coñecemento dos factores de risco, dos 
sistemas de seguridade do automobil e da técnica de condución. 

Roteiros para a xuventude 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
folleto 
DL: C 2163-2011         
 

Este folleto informa sobre as saídas de fin de semana para persoas entre  18 e 35 anos 
dentro do Programa Roteiros para a xuventude que se realiza entre os meses de setembro e 
outubro.        
                       

Aprender a emprender: o reto da empregabilidade 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Tríptico  e cartel     
DL: C 4150-2011 (tríptico)     
 
Tríptico  e cartel informativo sobre as xornadas para emprendedores 
xuvenís realizadas en Santiago de Compostela os días 4 e 5 de 

novembro coa finalidade de ofrecer un lugar de encontro e dialogo entre a xuventude e 
expertos emprendedo 
res.                           
 
 



Parlamento xove 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Díptico                
DL: C 2508-2011  
 
Díptico que recolle as bases dunha nova edición do programa Parlamento 
Xove, organizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado co fin de 

fomentar entre a xuventude o diálogo como ferramenta para argumentar as ideas propias 
                                 

Encontro autonómico de información xuvenil 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Díptico      
DL: C 24664-2011         
 

O díptico recolle o programa do Encontro autonómico de información xuvenil                          
 

Proxecta Europa europeando 
 
Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Tríptico              
D L.: C2543-2011    
 
Europa proxecta europeando é un proxecto piloto da Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado que ofrece aos centros educativos da cidade de 

Santiago de Compostela a divulgación do proxecto europeo co propósito de contribuír ao 
achegamento da idea de Europa aos mozos/as preuniversitarios. 
                                 

XIV Congreso Estatal de Voluntariado 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto           
DL: C 2691-2011        
 
XIV Congreso Estatal de voluntariado celebrado na Coruña os días 29-30 de 
novembro e 1 decembro 

 
 
                         



Non enredes 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto            
DL: C 2564-2011  

Serie Abracaxove nº 1 
 
Folleto que recolle os principais servizos e actuacións encamiñadas a achegar información 
á xente moza desde a Xunta de Galicia, outras administracións e entidades galegas. 
                                

Educaxove 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto                 
DL: C 2565-2011 
Serie Abracaxove nº 2 

 
Folleto que recolle información sobre aquelas axudas e bolsas en materia de formación 
para a mocidade e os recursos existentes para facilitar a formación dos/as mozos/as na 
Xunta de Galicia, outras administracións e entidades galegas 
                                 

Emprégate 
Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto     
DL: C 2566-2011        
Serie Abracaxove nº 3 
 

Folleto que aporta información sobre liñas de axudas e recursos para mellorar a 
empregabilidade e fomentar o espírito emprendedor da mocidade na Xunta de Galicia, 
outras administracións e entidades galegas 
                           

Mocidade creativa 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto                      
DL: C 2567-2011    
Serie Abracaxove nº 4 

 
Folleto que conta con información sobre aquelas actividades que fomentan e facilitan o 
espírito creador e emprendedor dende a Xunta de Galicia, outras administracións e 
entidades galegas                         



Vivenda xove 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto                       
DL: C 2568-2011       
Serie Abracaxove nº 5 

 
Folleto que informa sobre os recursos existentes para acceder a unha vivenda. 
                             

Ti escolles 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto                    
DL: C 2569-2011              

Serie Abracaxove nº 6 
 
Folleto que proporciona información sobre distintas alternativas de ocio que se oferta 
dende a Xunta de Galicia, outras administracións e entidades galegas, co fin de favorecer a 
educación non formal 
                   

Xuventudesaúde 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto                       
DL: C2570-2011          

Serie Abracaxove nº 7 
 
Folleto onde se ofrece información sobre as campañas e actividades que se poñen en 
marcha dende a Xunta de Galicia, outras administracións e entidades galegas, para 
fomentar unha boa saúde 
                       

O teu tempo, o noso tempo 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto                
DL: C 2571-2011            

Serie Abracaxove nº 8 
 
Folleto que conta con información sobre as distintas actuacións relacionadas co 
voluntariado como a formación, o voluntariado europeo, plans de dinamización e 
actuacións, etc. 
                      



Xuventude en movemento 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto                     
DL: C 2572-2011  

Serie Abracaxove nº 9 
 
Folleto que aporta información sobre programas destinados á mocidade que promocionan 
e apoian a mobilidade xuvenil a través de diversos tipos de axudas, bolsas, encontros, 
participación e proxectos europeos e diversos tipos de carnés que facilitan os 
desprazamentos da mocidade. 
                                

En clave de .... 
 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Folleto                 
DL: C 2573-2011    

Serie Abracaxove nº10                            
 

Folleto que informa sobre actuacións transversais e de diversa tipoloxía como son o 
fomento da igualdade de xénero, promoción do uso da lingua galego, fomento do consumo 
responsable e sostibilidade. 
 

III Encontro Galego de Mobilidade 
 

 

Ficha técnica:  
D. X. de Xuventude e Voluntariado.  
Tríptico e cartel 
DL: C 3035-2011 (tríptico) 
DL: C 3034-2011  (cartel)  
 
Tríptico e cartel de Presentación III Encontro Galego de Mobilidade 
Xuvenil realizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, 

para promocionar a participación e inclusión do programa Xuventude en Acción. 
                                                       

INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 

 

Informe de actividade ISSGA 
Ficha técnica:  
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
Libro 
DL: C768-2011        
 

Publicación que recolle a información das actuacións levadas a cabo polo ISSGA durante o 



ano 2010 
                            

Enquisa ISSGA. A xestión da prevención de riscos 
laborais nas empresas galegas 

 

Ficha técnica:  
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
Publicación electrónica  / USB       
 

Descrición da xestión da prevención de riscos laborais nas empresas e coñecer de primeira 
man os datos de recursos e da organización preventiva con que contan os empresarios para 
garantir a seguridade e saúde dos traballadores e poder así estimar a actividade preventiva 
das empresas. 
       

Prevención de riscos laborais. Curso de capacitación para o 
desempeño de nivel básico. 30 horas 

 

Ficha técnica:  
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
Libro 
DL:  C 2355-2008         
 
Manual do curso básico de prevención de riscos laborais 

                       

Sinistralidade laboral. Galicia 2010 
 

Ficha técnica:  
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
Libro 
DL: C 1645-2011      
 

Monografía dedicada á estatística descritiva da sinistralidade laboral en Galicia 
correspondente ao ano 2010 
                             

Enquisa ISSGA. Condicións de traballo en Galicia 
 

Ficha técnica:  
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
Publicación electrónica   /     USB       
Idioma: galego e castelán 
 

Descrición das condicións laborais de traballadores e traballadoras nas empresas no 
ámbito da prevención de riscos e coñecer de primeira man os datos de recursos e da 
organización preventiva con que contan os empresarios para garantir a seguridade e a 
saúde e poder así estimar a actividade preventiva das empresas. 
 



Folla de prevención nº 29. Prevención de riscos laborais 
na pesca con artes de enmalle 

 

 

Ficha técnica:  
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
Publicación electrónica 
 
Descrición dos tipos de artes de enmalle, como se faena e os riscos e 
medidas preventivas específicos do enmalle. Tamén se inclúe un 
apartado cos puntos máis importantes, a normativa, bibliografía e os 

enderezos de interese.. 
 
http://www.issga.es/html/public/servizos_publicacions_lista.php?listar=propias&pagina=0 
 

 

Enquisa ISSGA. Estudo da situación das empresas 
en parques empresariais galego 

 

Ficha técnica:  
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
Publicación electrónica  /      USB    
Idioma: galego e castelán 

 
Descrición da xestión da prevención de riscos laborais nas empresas radicadas en 
polígonos ou parques empresariais co obxectivo de coñecer os seus recursos e 
organización preventiva e dispoñer de información na que basear criterios de actuación en 
materia de asesoramento e asistencia técnica 

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR 

 
Vis a Vis. Revista do Módulo 1 “Nelson Mandela”. Centro 

Penitenciario de Teixeiro. Nº 2. Ano 2011 
 

 

Ficha técnica:  
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 
Publicación periódica /      Revista 
 

Publicación periódica elaborada por persoas do Módulo Nelson 
Mandela do Centro Penitenciario de Teixeiro. Repártese entre o 
persoal do centro e participantes e potencias participantes no II Plan 

Galego de Inclusión Social. 
 

 


