
O maior incremento da contratación no período 2001-2006 prodúce-
se significativamente na actividade do transporte terrestre, destacando
tamén o producido nas actividades de construción e outras actividades
empresariais.
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Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Dirección Xeral de Formación e Colo-
cación. Xunta de Galicia.

2006 Porcentaxe

Resto de actividades 5.759 9.07

Total 63.464 100,00

Táboa 30. Evolución do número de contratos segundo actividade económica
(CNAE). Período 2001-2006.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 V. Media
anual

Construción 2.492 4.143 6.609 10.420 15.371 21.279 50.54

Hostalaría 2.060 3.090 4.040 5.417 7.494 9.653 32.95

Outras actividades
empresariais 1.295 1.487 2.676 3.718 5.190 7.576 50.24

Pesca, acuicultura e 
actividades dos servizos
relacionados

1.169 1.557 1.822 2.485 2.981 3.291 20.58

Comercio polo miúdo,
agás o comercio 
de vehículos de motor

710 1.014 1.585 1.987 2.388 2.858 29.57

Comercio por xunto e
intermediarios do 
comercio

501 586 958 1.314 1.706 1.938 34.85

Actividades recreativas,
culturais e deportivas 681 978 822 946 1.234 1.784 16.22

Agricultura, gandería,
caza e actividades de
servizos relacionadas 
con eles

289 338 700 925 1.1874 1.301 40.07

Actividade sanitarias e
veterinarias, servizos
sociais

259 339 732 616 588 983 30.49



Distribución segundo ocupacións

As ocupacións cun maior volume de contratos para a poboación
estranxeira son as de albanel, camareiro e peón de industrias manufactu-
reiras, 12,82%, 10,44% e 8,40% do total da contratación de 2006 respecti-
vamente.
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Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Dirección Xeral de Formación e Colo-
cación. Xunta de Galicia.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 V. Media
anual

Actividades anexas aos
transportes: actividades
de axencias de viaxes

818 698 697 596 746 952 8.07

Industria de produtos 
alimenticios e bebidas 298 382 484 655 793 933 25.01

Educación 389 415 502 528 661 802 17.90

Fabricación de produtos
metálicos, agás 
maquinaria e equipo

150 247 318 340 523 756 32.27

Fabricación doutros 
produtos minerais non
metálicos

138 200 318 436 558 713 37.41

Actividades diversas de
servizos persoais 190 260 370 422 575 31.90

Resto de actividades 2.139 2.356 2.801 3.454 4.263 5.759 23.51

Total 14.010 18.533 26.098 35.367 47.670 63.464 36.,03

Táboa 31. Contratos a estranxeiros/as segundo ocupacións (CNO). Ano 2006.

2006 Porcentaxe

Albaneis e canteiros 8.133 12.82

Camareiros, barmans e asimilados 6.624 10.44

Peóns de industrias manufactureiras 5.334 8.40

Traballadores en formigón armado, enfuscadores, 
ferrallistas e asimilados 4.108 6.47



Analizando a evolución da contratación segundo ocupación para o
período 2001-2006, hai que sinalar o forte incremento da ocupación de
albanel, sobre todo a partir de 2003, e a de traballadores en formigón
armado. Por outra parte, a pesar da súa evolución positiva, o aumento é
máis baixo para as ocupacións de pescador por conta allea de altura e
peóns de industrias manufactureiras.
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2006 Porcentaxe

Peóns da construción de edificios 4.079 6.435

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros 
establecementos similares 3.293 5.19

Pescador por conta allea de altura 2.5041 3.95

Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, 
quioscos e mercados 2.469 3.89

Cociñeiros e outros preparadores de comidas 2.121 3.34

Peóns do transporte e descargadores 2.110 3.32

Condutores de camións 2.099 3.31

Peóns agrícolas 874 1.38

Compositores, músicos e cantantes 748 1,18

Carpinteiros (agás carpinteiros de estruturas metálicas) 691 1.09

Resto de ocupacións 18.277 28.80

Total 63.464 100,00

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Dirección Xeral de Formación e Colo-
cación. Xunta de Galicia.

Táboa 32. Evolución de contratos a estranxeiros/as segundo ocupacións (CNO).
Período 2001-2006.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 V. Media
Anual

Albaneis e canteiros 780 1.202 2.277 4.046 6.587 8.133 61.28

Camareiros, barmans e
asimilados 1.245 1.849 2.531 3.540 5.113 6.624 37.58

Peóns de industrias
manufactureiras 1.697 2.616 3.162 3.528 4.134 5.334 19.50



Comparando o peso relativo dos contratos realizados para as principais
ocupacións en función do número total de contratos para 2006 para a poboación
estranxeira e para o conxunto de Galicia, pódese observar a maior importancia
que cobran para os primeiros as ocupacións de albanel, pescador/a por conta
allea e peóns da construción. En cambio nas ocupacións de peón das industrias
manufactureiras e persoal de limpeza as proporcións son moi semellantes.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 V. Media
anual

Traballadores en formigón
armado, enfuscadores,
ferrallistas e asimilados

167 383 691 1.640 2.501 4.108 80.97

Peóns da construción de
edificios 1.076 1.644 2.182 3.028 4.079 39.54

Persoal de limpeza de 
oficinas, hoteis e outros
establecementos similares

680 948 1.519 1.997 2.533 3.293 36.52

Pescador por conta allea
de altura 1.033 1.378 1.599 2.207 2.600 2.504 16.10

Dependentes e exhibido-
res en tendas, almacéns,
quioscos e mercados

683 904 1.454 1.892 2.104 2.469 28.55

Cociñeiros e outros 
preparadores de comidas 468 725 934 1.151 1.599 2.121 30.78

Peóns do transporte e
descargadores 662 546 913 1.140 1.473 2.110 40.21

Condutores de camións 287 340 596 978 1.277 2.099 57.63

Peóns agrícolas 122 132 351 467 726 874 60.41

Compositores, músicos e
cantantes 550 211 327 358 748 7.99

Carpinteiros (agás 
carpinteiros de 
estruturas metálicas)

169 283 328 441 691 42.20

Resto de ocupacións 4.934 5.715 7.929 9.938 13.188 18.277 33.73

Total 14.010 18.533 26.098 35.361 47.662 63.464 36.03

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Dirección Xeral de Formación e  Colo-
cación. Xunta de Galicia.



Distribución segundo ocupacións e xénero

En función do xénero detéctanse notables diferenzas na contrata-
ción de ocupacións. Así se para os homes teñen un papel destacado as
ocupacións de albanel e peón da industria manufactureiras, entre as
mulleres destacan notablemente as de camareiras e persoal de limpeza
de oficinas.
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Táboa 33. Peso relativo das dez ocupacións máis contratadas entre estranxeiros/as
para o conxunto de contratos a estranxeiros/as e o total de Galicia. Ano 2006

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Dirección Xeral de Formación e Colo-
cación. Xunta de Galicia.

Porcentaxe
Contratos 

inmigrantes

Porcentaxe
Contratos 

Galicia

Albaneis e canteiros 12.82 4,56

Camareiros, barmans e asimilados 10.44 7.24

Peóns de industrias manufactureiras 8.40 10.46

Traballadores en formigón armado, 
enfuscadores, ferrallistas e asimilados 6.47 2.16

Peóns da construción de edificios 6.43 0.85

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis 
e outros establecementos similares 5.19 5.78

Pescadores por conta allea de altura 3.95 1.27

Dependentes e exhibidores en tendas, 
almacéns, quioscos e mercados 3.89 7.61

Cociñeiros e outros preparadores de comidas 3.34 2.04

Peóns do transporte e descargadores 3.32 6.40

Táboa 34. Número de contratos para homes estranxeiros e porcentaxe sobre o
total de contratación masculina para as 10 ocupacións máis contratadas. Ano 2006.

Contratos Porcentaxe Total

Albaneis e canteiros 8.049 17,48

Peóns de industrias manufactureiras 4.528 9,83



Ademais, entre as mulleres estranxeiras hai un maior grao de con-
centración da contratación, dado que o 49.93% concéntrase en tres ocupa-
cións (camareira, persoal de limpeza e dependentas).
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Táboa 35. Número de contratos para mulleres estranxeiras e porcentaxe sobre o
total de contratación feminina para as 10 ocupacións máis contratadas. Ano 2006.

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Dirección Xeral de Formación e Colo-
cación. Xunta de Galicia.

Contratos Porcentaxe Total

Camareiros, barmans e asimilados 4.024 24,14

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras
de piso) e outros establecementos similares 2.738 15.72

Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns,
quioscos e mercados 1.754 10.07

Cociñeiros e outros preparadores de comidas 1.358 7,80

Peóns de industrias manufactureiras 806 4.63

Taquígrafos e mecanógrafos 391 2.25

Telefonistas 384 2.21

Peóns de transportes e descargadores 384 2.00

Matachíns e traballadores das industrias cárnicas 
e do peixe 242 1.39

Peiteadores, especialistas en tratamento de 
beleza e traballadores asimilados 223 1.28

Contratos Porcentaxe Total

Traballadores en formigón armado, 
enfuscadores, ferrallistas e asimilados 4.078 8,86

Peóns da construción de edificios 4.013 8,71

Pescador por conta allea de altura 2.495 5,42

Camareiros, barmans e asimilados 2.420 5,26

Condutores de camións 2.038 4.43

Cociñeiros e outros preparadores de comida 763 1.66

Peóns agrícolas 729 1.58

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Dirección Xeral de Formación e Colo-
cación. Xunta de Galicia.



2.5. Tipoloxías de contratación

O 86% da contratación realizada a estranxeiros no ano 2006 é tempo-
ral, aínda que un 68,76% desta é a tempo completo. Só un 12,41% é con-
tratación indefinida a tempo completo.

Tomando como referencia os datos para 2004, a contratación tempo-
ral a tempo completo supón un 69,53%, unha proporción semellante á do
conxunto da poboación, 68%. Porén a contratación indefinida a tempo
completo é superior entre os/as estranxeiros/as: 9,16% fronte ao 3,48% no
conxunto de Galicia.

A contratación temporal e indefinida a tempo completo crecen a un
ritmo similar durante o período 2002-2006, e sitúanse por baixo deste nivel
a temporal e indefinida a tempo parcial.
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Gráfico 11. Número de contratos segundo tipoloxía da contratación. Ano 2006.

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Dirección Xeral de Formación e Colo-
cación. Xunta de Galicia.

Indefinido Indefinido tempo parcial Outros
Prácticas/Formación Temporal Temporal tempo parcial

12,41
1,63

1,08

1,08

68,76

15,05

2002 2003 2004 2005 2006 V. Media
anual

Indefinido tempo completo 1.619 2.235 3.238 4.565 7.873 48,50

Táboa 36. Evolución do número de contratos a estranxeiros/as segundo tipoloxía
da contratación. Período 2002-2006.



2.6. Principais características da análise da contratación á poboación
estranxeira en Galicia

A análise da contratación permite unha aproximación ao fenómeno
da segmentación do mercado laboral e do papel ocupado nel polas perso-
as inmigrantes de diferentes procedencias nacionais.

Constátase unha segmentación que orienta as persoas inmigrantes
cara a determinadas ocupacións, cuestión que vén tamén condicionada
polo propio sistema de concesión dos primeiros permisos de traballo a
estranxeiros/as, que se vincula á certificación de inexistencia de man de
obra dispoñible nesas ocupacións. Por outra parte, tamén se constata unha
forte segmentación en función da variable de xénero.

Dunha forma máis pormenorizada, recóllense aquí as principais
características da contratación a persoas estranxeiras en Galicia:

– a contratación a estranxeiros/as representa unha porcentaxe
pequena sobre o conxunto de contratos realizados en Galicia
(menos do 8%), aínda que o seu peso absoluto e relativo está a
experimentar un crecemento continuo.

– no acceso á contratación laboral existe unha forte diferenciación
de xénero pois as mulleres estranxeiras benefícianse só do 27% dos
contratos realizados a estranxeiros/as.
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2002 2003 2004 2005 2006 V. Media
anual

Indefinido tempo parcial 356 433 548 657 1.036 30,61

Temporal tempo completo 11.988 18.106 24.592 33.577 43.635 38,12

Temporal tempo parcial 3.267 4.511 6.050 7.598 9.553 30,77

Prácticas/Formación 328 385 490 776 684 20,17

Outros 975 428 449 497 683 -8,51

Total 18.533 26.098 35.367 47.670 63.464 37,01

Fonte: Base de datos de contratos. Servizo Público de Emprego. Dirección Xeral de Formación e Colo-
cación. Xunta de Galicia.



– as maiores taxas de crecemento da contratación danse entre euro-
peos comunitarios e sudamericanos; prevalecendo, en todo caso, o
forte peso dos portugueses.

– destaca a concentración dos contratos a estranxeiros/as en deter-
minadas actividades, como a construción e a hostalería, que supo-
ñen o 48,74% dos contratos a persoas estranxeiras.

– por ocupacións, existen 10 que concentran o 64,24% dos contratos
a estranxeiros/as: albaneis e canteiros; camareiros; peóns de
industrias manufactureiras, peóns da construción de edificios; pes-
cador de altura; persoal de limpeza; traballadores en formigón
armado; dependentes; cociñeiros; e peóns de transporte e descar-
gadores.

– destas ocupacións, as que presentan distancias máis salientables
entre o peso porcentual dos contratos a estranxeiros e o peso por-
centual do conxunto de contratos son: albanel, pescador/a por
conta allea e peón da construción.

– distinguindo por xénero obsérvase unha alta concentración dos con-
tratos a mulleres estranxeiras en tres sectores definidos que suman
o 50%: camareira, persoal de limpeza e dependenta.

– o peso da contratación temporal a tempo completo é practicamen-
te semellante á do conxunto da poboación.

2.7. Participación de persoas estranxeiras nos plans de formación ocu-
pacional

A formación ocupacional é o instrumento de mellora da empregabi-
lidade que ten como obxectivo dotar das competencias profesionais dunha
ocupación a unha persoa desempregada que carece desa ocupación, ou
adaptar e/ou actualizar as competencias aos novos requirimentos do mer-
cado de traballo. Nese sentido é fundamental cara á súa inserción profe-
sional dotar ás persoas inmigrantes das competencias esixidas polo merca-
do de traballo de Galicia.

Segundo os datos oficiais da Consellería de Traballo, no ano 2005
asistiron a cursos de formación ocupacional 850 estranxeiros/as con per-
miso en réxime xeral (non comunitario), o que representa o 2,5% do total
do alumnado existente na nosa CC.AA.
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Calquera persoa inmigrante en situación de desemprego e inscrita no
Servizo Público de Emprego ten as mesmas posibilidades de acceso á for-
mación ocupacional do Plan de formación e inserción profesional (Plan FIP)
que calquera outro demandante con nacionalidade española. Pódense ana-
lizar situacións especiais derivadas do coñecemento da lingua.

Así mesmo é posible organizar no marco da formación ocupacional FSE
financiada polo Fondo Social Europeo cursos específicos para inmigrantes.

Na Orde do 30-12-05 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria para a concesión de subvencións para a posta en práctica en
Galicia durante os anos 2006 e 2007 de programas experimentais en mate-
ria de emprego (DOG do 12-1-06), considérase programa experimental o
que ten por obxecto o desenvolvemento de plans integrais de emprego que
combinen accións de diversa natureza, tales como información, orienta-
ción e asesoramento, formación, práctica laboral e mobilidade xeográfica.

Estes programas están especificamente destinados, entre outros
colectivos, aos inmigrantes, e poden ser desenvolvidos polas entidades sen
ánimo de lucro e as corporacións locais que acrediten experiencia na rea-
lización de accións dirixidas ao acompañamento a persoas desempregadas
en procesos de inserción laboral por conta allea ou propia.
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Alumnado
Total

Estranxeiros 
réxime 

comunitario

Estranxeiros 
réxime non 
comunitario

FIP sen compromiso de contratación 22.227 16 676

FIP con compromiso de contratación 879 0 32

Medios propios 1.797 1 42

FSE sen compromiso de contratación 8.048 9 97

FSE con compromiso de contratación 1.184 0 3

Porcentaxe 100 0,1 2,5

Total 34.135 26 850

Táboa 39. Acceso a cursos de formación ocupacional. Ano 2005.

Fonte: Consellería de Traballo, Xunta de Galicia.



3. ENSINO E INTEGRACIÓN NO SISTEMA EDUCATIVO

Nos últimos anos vénse producindo un crecemento significativo do
alumnado estranxeiro en Galicia. É a escola, un dos lugares no que a pre-
senza de inmigrantes faise máis palpable, fundamentalmente, no período
comprendido entre o ano 1998 e o 2006.

3.1 Evolución do alumnado inmigrante en Galicia

Segundo datos da Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria, dende o curso 1998-99 ata o actual curso 2006-07, o número de alum-
nos e alumnas no ensino non universitario de nacionalidade estranxeira
multiplicouse por 6,1%, pasando de 1.733 a 10.561. Os maiores incremen-
tos producíronse nos cursos 2001-02, cun 39,9% máis de matriculacións res-
pecto do curso anterior, e no 2002-03 cun incremento do 51,7%. No perío-
do que vai dende o curso 1998-99 ata o curso 2006-07, o incremento medio
anual foi do 25,25%.

67

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011

Gráfico 12. Evolución do alumnado de nacionalidade estranxeira en Galicia. 
1998-2006.

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do INE. Padrón Municipal de Habitantes 2006.

98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Curso Alumnado 
estranxeiro Total alumnado

Porcentaxe alum-
nado estranxeiro/

total alumnado

2000-2001 2.592 418.569 0,61

Táboa 38. Evolución do alumnado (total e estranxeiro) en Galicia. 2000-2006.



Cómpre sinalar, que o total do alumnado non universitario en Galicia
diminuíu en algo máis do 12% dende o curso 2000-01 ata o curso 2006-07;
ao contrario que sucede coa evolución no número de alumnos e alumnas
estranxeiros/as, que aumentou nun 307% entre os citados cursos, pasando
de 2.592 a 10.561. Isto compensa en parte o descenso do alumnado gale-
go que diminuíu nun 13,20% durante o antedito período.

3.2 Distribución do alumnado inmigrante en Galicia por provincias

Con respecto á distribución provincial, cabe destacar que o maior
número de alumnos e alumnas sen nacionalidade estranxeira, atópase nas
provincias de Pontevedra e A Coruña, que representan o 39% e o 37,6% res-
pectivamente, sobre o total de alumnos/as estranxeiros/as en Galicia.

Se comparamos a porcentaxe de poboación total estranxeira empa-
droada e a do alumnado estranxeiro, podemos observar que as provincias
da Coruña, Lugo e Pontevedra, lles corresponde unha porcentaxe maior de
alumnado estranxeiro matriculado; mentres que en Ourense a poboación
estranxeira empadroada supón o 16,43% e o alumnado estranxeiro soamen-
te un 10,7%; o que pode ser indicativo dunha menor proporción de meno-
res na distribución por idade da poboación estranxeira empadroada nesta
provincia.
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Curso Alumnado 
estranxeiro Total alumnado

Porcentaxe alum-
nado estranxeiro/

total alumnado

2001-2002 3.626 403.173 0,89

2002-2003 5.502 395.740 1,39

2003-2004 6.702 389.843 1,72

2004-2005 7.408 380.875 1,95

2005-2006 9.164 373.197 2,45

2006-2007 10.561 371.635 2,84

Fonte: Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Abril 2007.



Con respecto á evolución do alumnado estranxeiro por provincias no
período 1998-2006, obsérvase que o maior incremento deuse na provincia
de Pontevedra, e pasou de ser 538 alumnos e alumnas no curso 1998-99 a
4.166 no curso 2006-07. A segunda provincia na que se produciu un incre-
mento significativo foi A Coruña, pasando de 539 a 3.973, multiplicándose
por 7 o número de alumnos e alumnas estranxeiros/as, seguidas de Lugo e
Ourense con incrementos de 1.079 e 686 alumnos e alumnas respectiva-
mente. En termos relativos, Pontevedra presenta un incremento medio
anual do 29,16%, A Coruña un 28,36%, Lugo un 25,21% e, por último,
Ourense cun incremento medio anual do 12,42%.
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Provincia Alumnado 
estranxeiro

Alumnado
total

Porcentaxe
Alumnado

estranxeiro/
Alumnado

total

Habitantes
total

Habitantes
estranxeiros

Porcentaxe
habitantes

estranxeiros

Porcentaxe
alumnado

estranxeiro

A Coruña 3.973 152.392 2,6% 1.129.141 25.468 34,53% 37,6%

Lugo 1.294 40.965 3,1% 356.595 7.992 10,84% 12,2%

Ourense 1.128 37.322 3,02% 338.671 12.116 16,43% 10,7%

Pontevedra 4.166 141.437 2,9% 943.117 28.180 38,21% 39,4%

Total 10.561 372.116 2,8% 2.767.524 73.756 100% 100%

Táboa 39. Distribución provincial do alumnado (total e estranxeiro). Curso 2006-2007.

1. Non se inclúe educación a distancia
2. Datos do INE a 1 de xaneiro de 2006
3. Non se inclúe o alumnado de educación a distancia
Fonte: Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Abril 2007.

Táboa 40. Evolución alumnado estranxeiro non universitario en Galicia e provin-
cias. 1998-2006.

Curso escolar Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

1998-1999 1.733 539 214 442 538

1999-2000 2.052 468 351 581 652

2000-2001 2.592 687 393 642 870

2001-2002 3.626 1.107 474 657 1.388

2002-2003 5.502 1.775 698 870 2.159



3.3 Procedencia do alumnado estranxeiro en Galicia

Segundo os datos dispoñibles por grandes áreas de procedencia do
alumnado de nacionalidade estranxeira, no curso 2006-07, a maior parte
do alumnado inmigrante procede de América do Sur (59%), seguido de
Europa cun 20,1% (15,5% da U.E. e 4,6% non U.E.) e África cun 10,7%.
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Curso escolar Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

2003-2004 6.702 2.340 751 928 2.683

2004-2005 7.408 2.546 861 899 3.102

2005-2006 9.164 3.219 1.022 1.045 3.878

2006-2007 10.561 3.973 1.294 1.128 4.166

Fonte: Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Abril 2007.

Táboa 41. Procedencia do alumnado sen nacionalidade española por grandes
zonas xeográficas. Curso 2006-2007.

Fonte: Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Abril 2007.

Procedencia Alumnado Porcentaxe

Unión Europea 1720 16,2

Resto de Europa 391 3,7

América do Norte 190 1,8

América do Sur 6.236 59,0

América Central 578 5,5

África 1.135 10,7

Asia e Oceanía 305 2,8

Non consta 6 0,1

Total 10.561 100



Atendendo ás cifras por países de procedencia pódese observar na
seguinte táboa que o país con maior número de alumnado inmigrante é
Colombia cun 15,6%, seguido de Arxentina (11,2%), Brasil (8,32%), Uruguai
(7,9%), Marrocos (7,3%) e Portugal (7,2%).
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Táboa 42. Países de nacionalidade para os que a poboación escolar é superior a
50. Curso 2006-2007.

País Total Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Colombia 1.650 662 254 184 550

Arxentina 1.192 478 84 103 527

Brasil 879 285 91 90 413

Uruguai 841 390 44 13 394

Marrocos 781 215 108 67 391

Portugal 760 196 130 190 244

Venezuela 753 276 65 142 270

Rep. Dominicana 299 124 96 42 37

Romanía 299 74 54 59 112

Perú 277 120 74 0 83

Ecuador 233 92 24 28 89

China 229 94 25 20 90

Bolivia 213 70 20 11 112

Suíza 191 83 16 20 72

Cuba 179 75 38 10 56

Italia 162 80 7 10 65

Chile 146 92 3 10 41

Francia 100 25 5 10 60

México 96 34 5 11 46

Alemaña 93 32 2 10 49



3.4. Distribución do alumnado estranxeiro segundo tipo de ensinanza

Segundo o tipo de ensinanza, obsérvase que o alumnado inmigrante
dende o curso 2003-2004, concéntrase maioritariamente nos niveis de ensi-
no obrigatorio (Educación primaria e Educación Secundaria Obrigatoria).
Deste xeito, no curso 2003-2004, había un total de 4.862 alumnos/as
estranxeiros/as, matriculados no ensino obrigatorio (72% sobre o total de
alumnado estranxeiro escolarizado); e no curso 2006-2007, hai un total de
7.650 alumnos/as estranxeiros/as matriculados na ensinanza obrigatoria, o
que representa a mesma porcentaxe do 72% sobre o total de 10.561 alum-
nos e alumnas escolarizados/as.
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Fonte: Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Abril 2007.

País Total Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Reino Unido 93 40 9 3 41

E. U. de América 91 52 7 7 25

Rusia (Federación) 74 36 8 2 28

Bulgaria 66 13 7 12 34

Paraguai 54 27 5 2 20

Gráfico 13. Evolución alumnado estranxeiro por niveis educativos.

Fonte: Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.Abril 2007.

Ed. Infantil 919 978 1186 1362

Ed. Primaria 2703 3016 3865 4610
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3.5. Distribución do alumnado estranxeiro segundo tipo de centro escolar

Na actualidade existen en Galicia un total de 1.579 centros de ensi-
no, dos cales 1.268 son de titularidade pública, o que representa un 80%
sobre o total, fronte a un 20% de centros de titularidade privada (centros
privados concertados e non concertados).

Segundo o tipo de centro educativo, obsérvase que o 82,3% do alum-
nado inmigrante está escolarizado en centros públicos, mentres que un
17,7% atópase en centros privados. Nos centros de titularidade pública, hai
un 3,2% de alumnado inmigrante e nos centros de titularidade privada, os
alumnos/as inmigrantes representan unha porcentaxe do 1,8%.

Podemos observar que o alumnado galego está maioritariamente
escolarizado en centros públicos, concretamente o 72,7% fronte ao 27,3%,
que se atopa escolarizado en centros privados. Non obstante, o conxunto
de alumnas e alumnos de nacionalidade estranxeira está escolarizado en
centros públicos en maior porcentaxe que o alumnado de nacionalidade
española: un 82,3% fronte ao 72,4%. Complementariamente, a porcentaxe
do alumnado de nacionalidade española escolarizado en centros privados
é do 27,6%, netamente superior ao 17,7% de nacionalidade estranxeira.
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Tipo de centro Alumnado total Alumnado español Alumnado estranxeiro

Público 270.498 261.804 8.694

Privado 101.618 99.751 1.867

Total 372.116 361.555 10.561

Táboa 43. Alumnado en Galicia por tipo de centro educativo. Curso 2006-2007.

Fonte: Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa, Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria a partir de datos da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria.

Tipo de centro Alumnado total Alumnado español Alumnado estranxeiro

Público 72,7% 72,4% 82,3%

Privado 27,3% 27,6% 17,7%

Total 100,0 100,0 100,0

Táboa 44. Porcentaxes de alumnado en Galicia por tipo de centro educativo. Curso
2006-2007

Fonte: Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.



3.6. Distribución do alumnado estranxeiro por concellos

Atendendo á distribución do alumando por concellos, no curso 2006-
07, o 68% do alumnado total estranxeiro, atópase escolarizado nos conce-
llos que aparecen no seguinte cadro. Entre os seis primeiros concellos con
máis de 100 alumnos e alumnas de nacionalidade estranxeira, destacan Vigo
cun 17%, e A Coruña co 11,8%. Entre o 5 e o 6 por cento do total atópanse
Lugo, Ourense e Santiago de Compostela, seguido de Pontevedra co 4%, e a
continuación Arteixo, Ferrol e Vilagarcía de Arousa con algo máis do 2%.
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Táboa 45. Alumnado de nacionalidade estranxeira nos concellos con máis de cen
alumnos no curso 2006-07. Evolución nos últimos cursos.

Concello Curso
2002/03

Curso
2003/04

Curso
2004/05

Curso
2005/06

Curso
2006/07

Vigo 833 1055 1206 1630 1853

A Coruña 525 746 757 998 1251

Lugo 258 324 406 469 616

Ourense 425 430 439 493 595

Santiago de Compostela 267 398 396 471 590

Pontevedra 272 329 410 609 427

Arteixo 86 137 154 191 230

Ferrol 119 150 167 212 226

Vilagarcía de Arousa 138 146 188 198 218

Tui 92 95 131 116 181

Oleiros 109 105 134 124 171

O Barco de Valdeorras 120 117 149 148 147

Ribeira 31 48 59 70 122

Ponteareas 70 65 78 86 116

Monforte de Lemos 81 96 76 94 114

Marín 50 72 97 107 108

Cangas 25 55 69 98 106
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Concello Curso
2002/03

Curso
2003/04

Curso
2004/05

Curso
2005/06

Curso
2006/07

Burela 49 41 58 93 101

Suma 3550 4409 4974 6207 7172

Outros concellos 1.952 2.293 2.434 2.957 3.389

TOTAL 5.502 6.702 7.408 9.164 10.561

Fonte: Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa, Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria.



4. VIVENDA

Malia ser España o país europeo con máis vivenda edificada por ter o
maior índice de vivendas/número de habitantes, o problema do aceso á
vivenda en España é superior ao doutros países; polo que, cara á integra-
ción das persoas inmigrantes, tórnase un reto nun contexto xeral da socie-
dade de acollida xa marcado polas dificultades de aceso a esta.

O Censo de Poboación e Vivenda de 2001, ofrece información que
permite coñecer algunhas das condicións da vivenda da poboación inmi-
grante empadroada na nosa comunidade autónoma, tales como, o réxime
de tenza ou o Estado do edificio, entre outros. Ao comparar as porcenta-
xes correspondentes aos réximes de tenza, obsérvase que a maioría de per-
soas inmigrantes (47,52%) ocupan vivendas en réxime de alugamento.

Segundo países de orixe, entre os/as estranxeiros/as que se encon-
tran en réxime de alugamento, destacan principalmente os/as marroquís
cunha porcentaxe do 91%, seguidos dos/as ecuatorianos/as cun 74% e
dos/as colombianos/as cun 72%. A continuación, con respecto ao réxime
de propiedade, destacan os/as estranxeiros/as de procedencia europea, e
en concreto os/as franceses/as e os/as italianos/as, que se sitúan á cabe-
za, chegando case a un 36%, seguidos de venezolanos/as cun 33% e dos/as
portugueses/as cun 30%.

Con respecto á poboación galega en xeral, a situación invértese, e
unha gran maioría de poboación concéntrase (78,98%) en vivendas de
propiedade, fronte ao 8,76% de persoas que se encontran en réxime de
alugamento.
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Galegos Estranxeiros
Proporción de
estranxeiros 
sobre o total

Aluguer 8,76% 47,52% 6,58%

Propiedade 78,98% 43,06% 0,71%

Outros 12.25% 9,43% 0,99%

TOTAL 2.646.629 34.396 1,28%

Táboa 46. Réxime de tenza: distribución da poboación (galega e estranxeira)
segundo réxime de tenza.

Fonte: Censo de Poboación e Vivenda de 2001.



Segundo datos da investigación “Situación da Poboación Inmigrante
na Comunidade Autónoma de Galicia”, realizada para a Secretaría Xeral de
Análise e Proxección no ano 2006, obsérvase que na actualidade a tenza de
vivenda en réxime de alugamento entre a poboación inmigrante ascende-
ría ao 75,4%, debido fundamentalmente a que o número de persoas inmi-
grantes en Galicia triplicouse nos últimos cinco anos.

En relación aos prezos das vivendas e as formas de pago, segundo
datos da mesma investigación, a media que pagan por alugamento as per-
soas inmigrantes residentes en Galicia, é de 294 euros ao mes. En canto ao
réxime de propiedade, a investigación reflicte que un 68,9% da poboación
paga a súa vivenda a través dun creto hipotecario.

Se analizamos os datos do Censo de Poboación e Vivenda do ano
2001, podemos obter información complementaria acerca das condicións
dos inmobles nos que reside a poboación inmigrante en Galicia.

Con respecto ao estado do edificio dos e das estranxeiros/as censados
en 2001, obsérvase que unha grande maioría (88,17%) considera bo o esta-
do do edificio no que habita, fronte a un 1,96% que cre que as condicións
son malas. A percepción da poboación galega é semellante á da poboación
estranxeira, pois un 91,39% considera que o estado do seu edificio é bo e
tan só un 1,31% opina que as condicións do seu edificio son malas.

Se se fai unha diferenciación por países de orixe, segundo datos do
censo de 2001, pódese dicir que son os marroquís (4%) os que consideran
en maior medida que residen nun edificio con malas condicións, seguidos
dos/as portugueses/as, os/as colombianos/as e os/as cubanos/as, estes
dous últimos cunha porcentaxe dun 2%.

Con respecto ás instalacións dos edificios, a maior parte dos/as
estranxeiros/as (90%) teñen instalado teléfono nos seus domicilios, sendo
os marroquís e os/as portugueses/as os que presentan unha menor porcen-
taxe cun 78% e un 82% respectivamente.

Por último, no referente á falta de aseo na vivenda, que é outro dos
indicadores de vulnerabilidade que reflicte o Censo de Poboación e Viven-
da de 2001, a maioría de estranxeiros/as residentes en Galicia, teñen
aseo, soamente un 2% non dispón deste servizo na súa vivenda.
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