
5.4.1.b. Apoio a programas de desenvolvemento local en barrios nos
que puidera darse un alto índice de poboación inmigrante.

5.4.1.c. Intervencións de carácter integral nos barrios máis degrada-
dos.

5.4.1.d. Promover as medidas necesarias para non situar nas marxes
urbanas as vivendas de promoción público para evitar a zoni-
ficación da poboación inmigrante.
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6. EDUCACIÓN

O panorama educativo da comunidade autónoma de Galicia vén
experimentando, dende hai algúns anos, un cambio significativo. As esco-
las das cidades e vilas galegas configuran un mosaico de realidades, debi-
do á presenza de nenas e nenos de orixes, culturas, relixións e linguas
diversas.

A educación preséntase como a ferramenta máis útil para a constru-
ción de sociedades xustas e igualitarias, xa que inflúe nos procesos de for-
mación, de integración social, laboral e cultural das persoas, sentando, así
mesmo, as bases para que a poboación inmigrante se converta en parte
activa da sociedade en igualdade de condicións.

O dereito de todas as persoas á educación ven recoñecido na Decla-
ración universal dos dereitos humanos, nos pactos internacionais, na Con-
vención dos Dereitos dos Nenos e noutros tratados e declaracións interna-
cionais. Así mesmo, a educación é un dos dereitos fundamentais
recoñecidos pola Constitución española.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu
artigo 1 que “o sistema educativo español, configurado de acordo cos valo-
res da Constitución e asentado no respecto aos dereitos e liberdades reco-
ñecidos nela, inspírase (…) na equidade, que garanta a igualdade de opor-
tunidades, a inclusión educativa e a non discriminación, e actúe como
elemento compensador das desigualdades persoais, culturais, económicas
e sociais…”.

No que se refire ás persoas estranxeiras, a Lei orgánica 4/2000 do 11
de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa
integración social, coas súas sucesivas modificacións establece que “todos
os estranxeiros menores de dezaoito anos teñen dereito e deber á educa-
ción nas mesmas condicións que os españois, dereito que comprende o
acceso a unha ensinanza básica, gratuíta e obrigatoria, á obtención da
titulación académica correspondente e ao acceso ao sistema público de
bolsas e axudas”.

A nivel europeo, o quinto dos “Principios Comúns Básicos sobre Inte-
gración” aprobados polo Consello de Ministros de Xustiza e Asuntos de Inte-
rior en Bruxelas o 19 de novembro de 2004, establece que “os esforzos rea-
lizados na educación son fundamentais para preparar aos inmigrantes, en

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011

142



particular aos seus descendentes, a participar con máis éxito e de manei-
ra máis activa na sociedade”.

A educación, entendida como factor de transformación social, confi-
gúrase como un elemento fundamental de integración e de loita contra a
exclusión social. Moitas actitudes ligadas a determinados comportamentos
comezan a aprenderse dende a infancia, polo que a escola debe confor-
marse como un espazo de encontro na igualdade e no respecto pola dife-
renza, no que se cruzan e se enriquecen diversos modelos culturais.

O intercambio, a comunicación e o respecto deben constituírse en
pezas fundamentais do proceso educativo da nosa sociedade. A escola
actual ten que preparar aos nenos e nenas para comprender, adaptarse e
convivir adecuadamente nunha sociedade dinámica e plural, empregando
a educación intercultural como resposta á diversidade. O tratamento desta
diversidade esixe de formulacións integrais, de pautas de actuación con-
cretas que comezan nas propias aulas, que deben erixirse en espazos xera-
dores de construción social, en lugar de meramente reprodutores da cul-
tura maioritaria.

Así mesmo, cómpre mellorar os procesos de aprendizaxe e de forma-
ción, coa participación de todos/as protagonistas da comunidade educati-
va; alumnos/as, profesores/as, formadores/as, pais e nais e a sociedade
no seu conxunto. É necesario adecuar todos os recursos dispoñibles na edu-
cación e adaptar o noso sistema escolar á nova realidade diversa.

En Galicia, o crecemento significativo do número de persoas inmi-
grantes, reflíctese tamén no eido educativo, así se no ano 1998 eran 1.733
os alumnos e alumnas estranxeiros matriculados nas escolas galegas; na
actualidade, esa cifra ascendeu a 10.561, polo que se multiplicou por máis
de cinco nos últimos oito anos.

Doutra banda, é preciso prestarlle especial atención á primeira etapa
de escolarización do alumnado inmigrante. A chegada a un novo centro
educativo supón un grande impacto psicolóxico pola novidade da situación
nun contorno diferente ao habitual e, no caso do alumnado inmigrante,
este vese agravado polas súas especiais características; o descoñecemen-
to das linguas (castelán, galego), das tradicións, das normas da comunida-
de escolar, entre outros, son factores que inciden nas primeiras fases da
escolaridade. Estas dificultades poden aumentar, cando a experiencia e
bagaxe educativas son distintas ou desiguais aos do resto de compañei-
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ros/as, ou cando a incorporación á nova escola se produce en calquera
momento do ano escolar.

Os centros educativos deben adaptar e sistematizar as respostas ante
a chegada de alumnado inmigrante a través da elaboración de accións
específicas como plans de acollida que teñan como obxectivo prioritario a
inclusión de todo o alumnado na comunidade escolar, ofertando apoio ini-
cial, seguimento continuado ao longo do curso, medidas de reforzo educa-
tivo e acollida lingüística, na que se ofreza información sobre o funciona-
mento do centro, axudas, bolsas ou procesos de matriculación en
diferentes linguas, para o alumnado inmigrante e ás súas familias.

De acordo co anterior, na Comunidade Autónoma de Galicia, están a
desenvolverse diferentes medidas de atención escolar de tipo organizativo
neste sentido: creación de grupos de adquisición de linguas e creación de
grupos de adaptación da competencia curricular, cunha atención individua-
lizada para cada alumno/a.

Por outra banda, en ocasións, pódense producir situacións de desvan-
taxe debido ás diferenzas curriculares, á incorporación tardía aos estudos,
a situacións discriminatorias por parte dos/as compañeiros/as, ou ao des-
coñecemento da lingua, cultura e tradicións, que incluso poden levar a un
abandono prematuro dos estudos ou a fracaso escolar. Tamén se poden ato-
par con obstáculos non explícitos, pero si existentes no denominado “currí-
culo oculto”, tales como, as actitudes do profesorado e da comunidade
educativa ou os contidos dos libros de texto e a linguaxe que utilizan. É
necesario, pois, prestarlle especial atención a este alumnado por parte de
profesores/as e formadores/as ao longo do curso académico a través dos
plans de orientación e acción titorial, que favorecen o coñecemento e o
seguimento persoal do alumno/a, así como levar a cabo medidas de tipo
curricular, como o reforzo educativo ou as adaptacións curriculares no caso
do alumnado que así o precise.

Por isto, é preciso promover, entre outras medidas, políticas de
incorporación temperá do alumnado estranxeiro á escola, que favorecerán
a integración socioeducativa deste alumnado; e tamén políticas de incor-
poración tardía aos estudos, facilitando prazas nos centros educativos
públicos e privados concertados para os alumnos e alumnas inmigrantes.

Ademais faise necesario fomentar a participación das familias no
ámbito escolar establecendo accións coordinadas entre os pais e nais e o
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centro escolar. Posibilitar o intercambio entre familias, realización de reu-
nións periódicas ao longo do curso etc.

En canto ao profesorado, cómpre salientar que se sitúa coo peza
clave de cara a atención da diversidade sociocultural das nosas aulas. En
ocasións carecen dos coñecementos e competencias necesarios para aten-
der as necesidades específicas que presenta o alumnado estranxeiro, polo
que é preciso facilitar a súa formación inicial e permanente na atención á
diversidade, a través da elaboración de materiais didácticos de apoio,
entre outras medidas.

O feito de que a escola sexa un espazo de convivencia, en ocasións,
pode dar lugar a conflitos escolares debido á presenza de actitudes intole-
rantes ou racistas nas aulas. É necesario, construír convivencia e para isto,
ás veces, faise preciso levar a cabo tarefas de sensibilización, facilitando
o coñecemento de todas as culturas que conflúen na escola. Así, o coñe-
cemento da diferenza e dos seus múltiples aspectos positivos, en lugar de
separar e supoñer un atranco, servirán como canle de enriquecemento, de
interacción, de apertura e de respecto, o que tamén pode favorecer a vin-
culación dos/as alumnos/as estranxeiros cos seus países de orixe.

A educación en valores convértese no instrumento máis útil na forma-
ción para a convivencia pacífica nas aulas, polo que debe impregnar trans-
versalmente o currículo educativo ao longo de toda a escolaridade. Así
mesmo, resulta preciso o desenvolvemento de accións complementarias ao
currículo, tales como facilitar a participación do alumnado do centro, como
por exemplo, xogos, músicas e contos do mundo, ou teatro intercultural,
para fomentar a transmisión de valores entre as diversas culturas.

Neste sentido, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
puxo en marcha o Plan integral de mellora da convivencia escolar, que ten
por obxecto fundamental propiciar cambios nos centros educativos, no
profesorado, nos modelos de organización escolar e na formación perma-
nente. Entre as actuacións que engloba este plan, destacan a creación do
Observatorio da Convivencia Escolar como órgano de carácter consultivo e
de apoio, o Plan de convivencia do centro, que terá que elaborar cada cen-
tro educativo, e a formación do profesorado en habilidades sociais, reso-
lución de conflitos ou mediación escolar.

Por último, cómpre facer referencia á educación dos/as adultos/as
inmigrantes, que é moi importante se temos en conta que a maioría deles
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(23.1%), contan coa titulación mínima (bacharelato, ESO), e o índice de
alfabetización é de 2.9%, segundo datos da investigación “Situación da
poboación inmigrante na Comunidade Autónoma de Galicia”, da Secreta-
ría Xeral de Análise e Proxección. Polo tanto, dende a Administración
pública tratarase de aumentar a oferta de formación para adultos, para
facilitar a incorporación dos/as inmigrantes no mundo laboral. Esta ofer-
ta, poderá constar de aprendizaxe das linguas (galega e castelá), dos cos-
tumes e comportamentos da sociedade galega, así como tamén de cursos
de formación profesional e aprendizaxe permanente.

OBXECTIVO 6.1. Garantir o acceso á educación en igualdade de condi-
cións, en especial nos niveis de ensino obrigatorio.

LIÑA 6.1.1. Acadar a escolarización das nenas e nenos inmigrantes.

ACCIÓNS

6.1.1.a. Divulgación de información clara e accesible, en diversos
idiomas, sobre o proceso de escolarización, o sistema edu-
cativo, recursos existentes, normativa (escolarización obri-
gatoria, dereito á elección de centro), bolsas e axudas,
especialmente nos concellos, centros de atención social e
centros educativos, asociacións etc.

6.1.1.b. Facilitar o acceso ao longo do curso do alumnado estranxei-
ro, a través de programas específicos para incorporacións
tardías e apertura dos prazos de acceso a bolsas, comedor
escolar, transporte e material.

6.1.1.c. Fomento de políticas de incorporación temperá.

6.1.1.d. Deseño dun protocolo de acollida, con especial atención á
comunicación da familia coa escola (posta en práctica dun
plan de acollida individualizado do/a alumno/a).

6.1.1.e. Ampliar prazas en garderías.

6.1.1.f. Medidas que favorezan a adecuada distribución do alumnado
inmigrante e que garantan o acceso en igualdade de condi-
cións a colexios públicos e privados.
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LIÑA 6.1.2. Facilitar o acceso do alumando inmigrante ás etapas
non obrigatorias.

ACCIÓNS

6.1.2.a. Ampliar a oferta dos centros públicos infantís.

6.1.2.b. Realización de accións que potencien o acceso e permanen-
cia do alumnado nas etapas non obrigatorias do sistema edu-
cativo (formación profesional, bacharelato, universidade,
ciclos formativos etc.).

OBXECTIVO 6.2. Garantir a integración do alumnado inmigrante no sis-
tema escolar.

LIÑA 6.2.1. Facilitar a escolarización dos/as alumnos que desco-
ñezan a nosa lingua.

6.2.1.a. Impulso dos grupos temporais de adaptación lingüística do
alumnado que o requira, nos centros educativos con maior
presenza de alumnado inmigrante.

6.2.1.b. Medidas de reforzo educativo para o alumnado estranxeiro
que o precise.

6.2.1.c. Formación do profesorado en educación intercultural, caste-
lán/galego para inmigrantes, ensino das segundas linguas e
posta a disposición dos materiais necesarios para este fin.

6.2.1.d. Servizos de tradución e mediación na comunicación con pais
e nais, tratando de que os realicen persoas inmigrantes.

LIÑA 6.2.2. Poñer en valor a diversidade como riqueza e facilitar
a comunicación e o coñecemento mutuo.

ACCIÓNS

6.2.2.a. Garantir unha axeitada atención á diversidade nos centros
educativos.

6.2.2.b. Desenvolvemento de accións de sensibilización e formación
dirixidas a toda a comunidade educativa, a través de progra-
mas de contorno por parte dos concellos, en colaboración
coas asociacións que traballan no ámbito da inmigración.
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LIÑA 6.2.3. Favorecer as capacidades de integración vinculadas á
distribución e á dotación de recursos extraordinarios.

ACCIÓNS

6.2.3.a. Medidas que favorezan a adecuada distribución do alumna-
do inmigrante.

6.2.3.b. Reforzo de recursos materiais e humanos aos centros cunha
presenza significativa de alumnado inmigrante.

6.2.3.c. Sistema de indicadores de atención á diversidade orientado
ao planeamento e designación dos recursos.

6.2.3.d. Colaboración dos servizos sociais de atención primaria e
entidades que traballan con persoas inmigrantes, cos cen-
tros educativos en programas de contorno.

LIÑA 6.2.4. Fomentar, desde a institución educativa, a lingua e
as identidades culturais dos países de orixe, incorporándoas
como un valor.

ACCIÓNS

6.2.4.a. Promoción da aprendizaxe dos idiomas como valor social e
cultural, coñecemento das culturas, teatro intercultural,
contos e músicas do mundo.

6.2.4.b. Establecemento de alternativas respectuosas da cultura de
orixe nos diferentes eidos de relación.

LIÑA 6.2.5. Adaptación do profesorado e do centro á diversidade
cultural.

ACCIÓNS

6.2.5.a. Desenvolvemento de eventos formativos en materia de edu-
cación intercultural, educación en valores e atención á
diversidade dirixidos ao profesorado e a todo o alumnado.

6.2.5.b. Incorporar contidos de interculturalidade nas universida-
des. Accións de formación e asesoramento dirixidas ao pro-
fesorado.
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6.2.5.c. Mellora, incremento e actualización do fondo de material
bibliográfico sobre interculturalidade para o profesorado e o
alumnado.

6.2.5.d. Facer recomendacións sobre a formación de posgrao para
cualificar os/as profesionais do ámbito educativo no campo
da mediación e interculturalidade.

6.2.5.e. Información a responsables dos centros educativos, profeso-
rado, persoal de servizos, alumnado, pais e nais, dos argu-
mentos e medidas legais para facer fronte ao racismo e á
discriminación.

6.2.5.f. Impulsar encontros de intercambio de experiencias e trans-
ferencias de boas prácticas entre profesionais do ámbito
educativo.

OBXECTIVO 6.3. Impulsar a convivencia intercultural nos centros de
ensino.

LIÑA 6.3.1. Mediación escolar.

6.3.1.a. Servizos de mediación intercultural no sistema educativo
ordinario naqueles centros que o requiran.

6.3.1.b. Mediación e sensibilización naqueles ámbitos de conviven-
cia, como comedores, transporte escolar…

OBXECTIVO 6.4. Potenciar o papel da educación como instrumento de
integración social.

LIÑA 6.4.1. Inclusión da interculturalidade no deseño curricular.

ACCIÓNS

6.4.1.a. Medidas de valorización das habilidades curriculares en
interculturalidade.

6.4.1.b. Apoio á inclusión da interculturalidade no deseño curricular,
e promoción de estudos, xornadas etc. sobre a materia.

6.4.1.c. Integración no currículo da educación en valores.
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LIÑA 6.4.2. Intervención sociocomunitaria a través dos centros
de ensino.

ACCIÓNS

6.4.2.a. Adopción de medidas que promovan a comunidade escolar
como espazo de integración do alumnado inmigrante e as
súas familias.

6.4.2.b. Promover a participación das nais e pais de inmigrantes nas
ANPA e na comunidade escolar. Desenvolvemento de actua-
cións de sensibilización que impulsen a súa participación
cidadá na dimensión local.

LIÑA 6.4.3. Ofrecer canles de formación alternativa ás persoas
inmigrantes que presentan fracaso escolar e para a formación
tardía.

ACCIÓNS

6.4.4.a. Fomento de programas de garantía social.

6.4.4.b. Implantar programas específicos para menores nas etapas
posteriores á educación secundaria obrigatoria para a súa
integración social e laboral.

6.4.4.c. Programas de prevención integral do fracaso escolar, con
acompañamento dos pais e nais.

6.4.3.d. Implantar medidas de acceso á educación de adultos.

6.4.4.e. Promoción de programas de alfabetización.

LIÑA 6.4.4. Homologación e validacións de títulos.

ACCIÓNS

6.4.5.a. Instar a adopción de medidas por parte da Administración
xeral do Estado para a axilización dos procedementos para
as homologacións e validacións de estudos estranxeiros e
capacitacións profesionais.

6.4.5.b. Coordinación das universidades galegas para axilizar e ana-
lizar as demandas relacionadas coa homologación e valida-
ción de títulos estranxeiros.

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011

150



7. SOCIOLABORAL

Na actualidade, a integración a través do emprego é a estratexia pre-
dominante na maioría das persoas inmigrantes. A inmigración económica,
isto é, a procura dun nivel de renda e de vida satisfactorio, predomina
sobre as inmigracións por motivos políticos, culturais ou relixiosos, entre
outros.

O feito de que a integración nas sociedades receptoras se consiga
fundamentalmente a través da inserción laboral, fai que as políticas de
integración social da poboación inmigrante lle reserven un lugar funda-
mental ao ámbito laboral. É preciso, pois, poñer en marcha políticas labo-
rais a longo prazo que garantan o máximo respecto aos dereitos de todas
e todos os traballadores.

Así, o terceiro dos principios comúns básicos sobre integración apro-
bados polo Consello da Unión Europea no ano 2004 establece que “o
emprego constitúe unha parte fundamental do proceso de integración e é
esencial para a participación dos/as inmigrantes, para as contribucións
que os/as inmigrantes lle achegan á sociedade de acollida e para facer visi-
bles tales contribucións”.

Esta especial atención á integración laboral non implica que non se
recoñeza a importancia do resto de dimensións que ten a integración.
Neste sentido, a Comunicación da Comisión Europea sobre Inmigración,
Integración e Emprego (COM (2003) 336) avoga por un “enfoque holístico”
da inmigración, no que se acompasen todas as dimensións claves do proce-
so tales como a participación e mobilidade no mercado de traballo, o coñe-
cemento da lingua e a educación, a integración residencial, o acceso á
saúde e aos servizos sociais, o acceso aos dereitos cívicos e, en xeral, a un
contorno de participación cultural e social.

Abordar a inmigración dende a perspectiva laboral co obxecto de
conseguir unha adecuada integración, esixe partir do recoñecemento do
principio da igualdade de trato como máxima incuestionable. Neste senti-
do, o Consello de Europa, a través da Directiva 2000/43/CE, do 29 de xuño
de 2000, aplica “o principio de igualdade de trato para as persoas indepen-
dentemente da súa orixe racial ou étnica” en ámbitos como o emprego, a
formación profesional, a educación, os bens e servizos e a protección
social.
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As políticas de emprego, europeas, nacionais e autonómicas, teñen
como principal obxectivo, a posta en funcionamento de políticas laborais
que melloren a situación dos traballadores e traballadoras no mercado
laboral, especialmente de aqueles/as que se atopan en situación de maior
dificultade.

Na nosa comunidade autónoma, a presenza de persoas inmigrantes
tamén ten efectos na configuración do mercado laboral. Segundo a Enqui-
sa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2006, obsérvase unha parti-
cipación laboral máis elevada no caso das traballadoras e traballadores
estranxeiros (71,14%) que dos/as galegos/as (53,03%). Isto débese, entre
outros factores, a que unha das principais características que define a
inmigración do noso país é a súa xuventude, e a súa media de idade sitúa-
se en 35 anos.

O feito de que as taxas de actividade das persoas estranxeiras sexan
máis elevadas, fai que tamén presenten taxas de desemprego lixeiramen-
te superiores, así mentres os/as traballadores/as galegos/as presentan
unha taxa de desemprego do 7,71%, no caso dos/as estranxeiros/as esta
aumenta ao 15,85%.

No que respecta á distribución sectorial dos/as traballadores/as
estranxeiros/as ocupados/as en Galicia (32.870 persoas) o 70,48% traba-
llan por conta allea; nalgúns sectores concretos incluso con maior frecuen-
cia que os/as galegos/as, polo que é fundamental prestar especial aten-
ción as características e funcionamento destes.

Os homes inmigrantes da nosa comunidade autónoma de alta no
Réxime Xeral traballan, fundamentalmente, na construción, hostalería e
comercio. Tamén destaca a maior presenza de homes no réxime especial
de traballadores autónomos e no réxime especial do mar. A este respecto,
cómpre indicar que algún destes sectores de actividade, se caracteriza
pola súa perigosidade e polos maiores índices de sinistralidade que presen-
tan, polo que é necesario desenvolver accións de información e divulgación
en prevención de riscos que contribúan á seguridade e saúde no traballo
tanto no aspecto físico, como no mental e social.

No caso das mulleres estranxeiras, é salientable que aínda que pre-
sentan taxas de actividade (65,13%) moi superiores as das mulleres galegas
(45,19%) tamén sofren problemas de desemprego en maiores proporcións;
a taxa de desemprego das mulleres inmigrantes acada o 24,82%, mentres
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que nas mulleres galegas representa o 10,60%. En canto á porcentaxe de
afiliacións e de altas laborais (36,94%), é bastante inferior á dos homes
inmigrantes.

Estes datos reflicten que no eido da inserción laboral, as mulleres
inmigrantes, atópanse nunha situación de maior vulnerabilidade que os
homes, e teñen máis dificultades de acceso ao mercado laboral regulado;
así, moitas delas están desempregadas ou dependen doutra persoa, e as
que están ocupadas, concéntranse en sectores de actividade concretos e
menos regulados, tales como o emprego doméstico, no que están incluídas
o 28,19% das mulleres inmigrantes en alta laboral en Galicia, ou en servizos
de atención á dependencia. É necesaria unha maior profesionalización des-
tes sectores e velar pola aplicación e cumprimento da normativa vixente.

Esta distribución sectorial responde, sobre todo no acceso inicial ao
mercado de traballo regular, á normativa vixente nesta materia (contin-
xente de traballadores/as estranxeiros/as, vinculación da regulación dos
fluxos migratorios ao mercado laboral), así como a factores básicos do
mercado de traballo, como as diferenzas entre volume de ofertas e
demandas de emprego, isto é, a existencia dun importante volume de
necesidades de man de obra non cubertas.

En canto ás condicións de traballo das persoas inmigrantes en Gali-
cia, da investigación “Situación da poboación inmigrante na Comunidade
Autónoma de Galicia” da Secretaría Xeral de Análise e Proxección pode
concluírse que aínda que as condicións de traballo non son iguais para
todas as persoas inmigrantes, non se pode obviar que moitas delas pasan,
sobre todo nas primeiras etapas de inserción, por situacións de especial
vulnerabilidade, ocupando nalgúns casos, empregos de baixa calidade
(temporalidade, precariedade, baixos salarios).

De acordo cos resultados desta investigación, unha das característi-
cas que presenta o emprego inmigrante é a inestabilidade laboral. Así o
47,9% das persoas inmigrantes ocupadas na actualidade que traballan por
conta allea están contratadas con caracter temporal e o 24% non dispón de
contrato, mentres que o 25,1% están contratados con caracter indefinido.

En relación con isto e segundo o estudo, o 34,8% das persoas inmi-
grantes cambiou de traballo de dúas a cinco veces dende que chegou a
Galicia, o 2,6% de seis a dez veces e o 16,4% unha única vez. As causas fun-
damentais deste cambios son os baixos salarios (27%), o excesivo número
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de horas traballadas (16,8%), a consecución de traballos mellor pagados
(31%), ou traballos máis adecuados á súa formación (7%); só un 4,1% foi
despedido.

Se nos referimos á situación das persoas inmigrantes desocupadas na
actualidade, o 31% delas aínda que non traballa no momento actual, tra-
ballou antes, fundamentalmente nos sectores da hostalería, sector servi-
zos e fogares que empregan persoal doméstico. O 50,6% delas traballou
menos dun ano, o 28% de 1 a 2 anos e o 10% menos dun mes.

No que respecta ao horario de traballo, da investigación indicada
derívase que o 41,90% traballa máis de oito horas ao día, o 36,6% traballa
oito horas e o 20,60% menos de oito horas; o que dá lugar a unha media de
8,54 horas de traballo ao día.

Por todo isto é preciso mellorar as condicións de traballo co obxecto
de evitar os impactos negativos que estas poden ter sobre outras esferas
da vida, como o acceso á vivenda en condicións dignas ou o acceso e a con-
tinuidade da formación ocupacional.

No eido da formación hai que salientar que algunhas persoas inmi-
grantes teñen especiais necesidades formativas para adaptarse mellor ao
mercado de traballo, xa que poden ter hábitos laborais diferentes aos exis-
tentes ou predominantes aquí. Así mesmo, é fundamental levar a cabo
accións axeitadas de formación profesional continua e de formación ocu-
pacional co fin de aumentar a cualificación e mellorar a empregabilidade
das persoas.

Segundo a investigación “Situación da poboación inmigrante na
Comunidade Autónoma de Galicia” citada anteriormente, o 25% das perso-
as inmigrantes que residen en Galicia manifestan ter participado nalgún
tipo de formación ocupacional, cursos específicos para atopar emprego, de
fomento do autoemprego etc.

Así pois, a formación ocupa un lugar moi importante entre as medi-
das que se van potenciar para a inserción laboral, sendo preciso deseñar e
adecuar accións formativas acordes ás necesidades e situacións das perso-
as inmigradas e ás demandas do mercado de traballo, encamiñadas a facer
máis viable a participación dos/as inmigrantes nesta, tales como as relati-
vas á accesibilidade ou horarios.
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Por outra banda, a economía mergullada, como realidade a evitar,
require dunha especial atención, pois os efectos desta son moi negativos
por canto contribúe ao aumento da segmentación, a degradación das con-
dicións laborais, ás restricións ou privacións de dereitos, á exclusión
social… e en definitiva obstaculiza a integración laboral das persoas inmi-
grantes.

A este respecto, é fundamental dar a coñecer os dereitos e debe-
res dos traballadores e traballadoras, xa que o descoñecemento destes
pode ir en detrimento da inserción laboral, así como desenvolver estra-
texias para evitar a explotación e tráfico de persoas, garantindo que se
cumpran os seus dereitos e ofrecendo protección e apoio ás vítimas des-
tas situacións.

Neste ámbito da non discriminación das persoas inmigrantes, as
accións poden ir orientadas por instrumentos tales como, a Directiva
2000/43/CE, do Consello, do 29 de xuño de 2000, citada anteriormente,
relativa á aplicación do principio de igualdade de trato das persoas inde-
pendentemente da súa orixe; a Directiva 2000/78/CE relativa ao estable-
cemento dun marco legal para a igualdade de trato no emprego e a ocu-
pación e o programa de acción comunitario para loitar contra a
discriminación ao que tamén se refire a Comunicación da Comisión Euro-
pea de xuño de 2003 anteriormente mencionada.

En definitiva, é preciso construír políticas migratorias xustas que
contribúan ao respecto polos dereitos das traballadoras e traballadores, a
promoción do traballo digno e de calidade e a distribución equitativa da
riqueza.

OBXECTIVO 7.1. Facilitar o coñecemento do contorno laboral galego
dende a etapa inicial de acollida.

LIÑA 7.1.1. Información, orientación e asesoramento sobre o
eido laboral.

ACCIÓNS

7.1.1.a. Elaboración dunha guía laboral en diferentes idiomas con
información clara e accesible sobre o contorno laboral gale-
go, os dereitos e deberes dos traballadores e traballadoras,
prestacións sociais e estratexias ou posibilidades dispoñibles

155

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011



no ámbito do emprego (orientación e inserción laboral,
autoemprego e formación ocupacional e continua).

7.1.1.b. Garantir información, orientación a asesoramento laboral ás
persoas inmigrantes para facilitar o seu acceso ao mercado
de traballo, no marco dos servizos de orientación laboral no
Servizo Público de Emprego de Galicia.

7.1.1.c. Itinerarios integrados personalizados de inserción sociolabo-
ral para persoas inmigrantes, mediante plans de acción indi-
viduais adaptados ás necesidades e características das per-
soas destinatarias e atendendo á súa situación persoal,
familiar e sociolaboral, con accións de: orientación, forma-
ción lingüística, alfabetización, formación, cualificación,
incluíndo medidas de acompañamento e, de ser o caso, de
atención social.

7.1.1.d. Programas integrais de base territorial para a integración
sociolaboral das persoas inmigrantes, que favorezan a coor-
dinación entre programas sociais, de emprego, formación e
medidas complementarias.

LIÑA 7.1.2. Facilitar a acollida laboral nas empresas.

ACCIÓNS

7.1.2.a. Promover campañas de sensibilización e intermediación co
sector empresarial co fin de transmitir a importancia de
contar con protocolos de acollida nas empresas.

7.1.2.b. Impulsar a elaboración e implantación de protocolos de aco-
llida nas empresas, a través das organizacións sindicais e
empresariais, asesorando as empresas involucradas.

7.1.2.c. Promoción de boas prácticas de acollida e integración labo-
ral dos traballadores e traballadoras inmigrantes no seo das
empresas.

7.1.2.d. Promover accións formativas específicas que faciliten unha
mellor adaptación dos/as traballadores/as á empresa nos
casos que as prácticas laborais dos países de orixe sexan
diferentes.

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011

156



7.1.2.e. Apoiar as accións innovadoras de xestión da diversidade nas
empresas.

OBXECTIVO 7.2. Favorecer a contratación.

LIÑA 7.2.1. Formación.

ACCIÓNS

7.2.1.a. Promoción do acceso das persoas inmigrantes ás accións de
formación ocupacional ordinarias, ás escolas obradoiro e
obradoiros de emprego.

7.2.1.b. Ensino de idiomas adaptado ás familias profesionais.

7.2.1.c. Formación en tecnoloxías da información e a comunicación
(TIC).

7.2.1.d. Promoción da participación da muller inmigrante en talleres
de cualificación laboral e de formación continua, na pers-
pectiva da promoción profesional e social.

7.2.1.e. Adecuación da oferta formativa ás necesidades das persoas
inmigrantes ocupadas, especialmente no caso de ter cargas
familiares en materia de contidos, proximidade e accesibili-
dade, compatibilidade de horarios.

7.2.1.f. Introdución de módulos sobre diversidade cultural e a reali-
dade laboral das persoas inmigrantes nas accións formativas
dirixidas aos/as formadores/as ocupacionais e de inserción
laboral.

7.2.1.g. Impulsar programas formativos naqueles sectores laborais
que se están a converter en xacementos de emprego.

7.2.1.h. A Consellería de Traballo, por medios propios ou a través da
fundación Galicia: Emprego e Formación no Exterior, impar-
tirá aqueles cursos con compromiso de colocación que sexan
asinados en Galicia por unha empresa ou grupo de empresas.
A Consellería de Traballo subvencionará as contratacións
indefinidas realizadas en Galicia dos/as alumnos/as que pro-
veñan dos mencionados cursos ás empresas que subscriban o
compromiso de contratación.
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LIÑA 7.2.2. Medidas de axuste á empregabilidade.

ACCIÓNS

7.2.2.a. Impulsar e apoiar programas de acceso, mellora e mante-
mento do emprego, especialmente a través das organiza-
cións sindicais e empresariais e entidades sen ánimo de
lucro que traballen neste ámbito.

7.2.2.b. Elaboración de ferramentas de identificación de competen-
cias dos/as traballadores/as inmigrantes.

7.2.2.c. Implantación de medidas de igualdade na contratación das
mulleres inmigrantes, especialmente nos sectores onde
están subrepresentadas.

7.2.2.d. Promover o recoñecemento social do traballo doméstico,
homologar as condicións laborais coas doutras ocupacións e
velar polo cumprimento da lexislación vixente neste sector.

7.2.2.e. Promoción de novos empregos e fomento do cooperativismo,
especialmente nas zonas rurais para evitar a súa despoboa-
ción.

7.2.2.f. Favorecer a conciliación da vida familiar e laboral.

7.2.2.g. Estudar e formular propostas relativas ao continxente de
traballadores/as estranxeiros/as e á elaboración do Catálo-
go de ocupacións de difícil cobertura, co obxecto de ade-
cualos á realidade do mercado de traballo en Galicia e aca-
dar unha maior eficacia e axilidade nas contratacións.

7.2.2.h. Formular a necesidade de reformar o Réxime Especial de
Empregados/as do fogar da Seguridade Social.

LIÑA 7.2.3. Acceso normalizado aos servizos públicos de emprego.

ACCIÓNS

7.2.3.a. Elaboración de protocolos de atención ás persoas inmigran-
tes demandantes de emprego.

7.2.3.b. Divulgación en diferentes linguas do funcionamento e servi-
zos que presta o Servizo Público de Emprego de Galicia.
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7.2.3.c. Formación en interculturalidade dos/as profesionais dos
servizos públicos de emprego e axentes de desenvolvemen-
to local.

7.2.3.d. Creación de procedementos de inscrición dende o estranxei-
ro no Servizo Público de Emprego de Galicia.

LIÑA 7.2.4. Mediación intercultural no ámbito do emprego.

ACCIÓNS

7.2.4.a. Propoñer a creación da nova ocupación de mediador/a inter-
cultural a nivel estatal.

7.2.4.b. Accións formativas en materia de mediación para a interme-
diación sociolaboral con persoas inmigrantes.

7.2.4.c. Apoio á contratación de persoal ou servizos de intermediación.

7.2.4.d. Protocolos de mediación e resolución de conflitos de convi-
vencia nos espazos laborais.

LIÑA 7.2.5. Investigación.

ACCIÓNS

7.2.5.a. Investigacións prospectivas da inmigración das que se deri-
ven estudos de necesidades formativas (habilidades, aptitu-
des, carencias persoais e profesionais) e das condicións de
acceso á formación, especialmente no caso das mulleres.

7.2.5.b. Investigacións e estudos sobre a inserción dos/as traballado-
res/as inmigrantes en Galicia.

7.2.5.c. Investigacións sobre o traballo por conta propia, emprende-
duría e iniciativas empresariais desenvolvidas polas persoas
inmigrantes.

7.2.5.d. Estudos da segregación por xénero e ocupación, e compara-
tivos entre persoas inmigrantes e o conxunto da sociedade
galega.

7.2.5.e. Estudo das barreiras estruturais que impiden acceder en
condicións de igualdade ao mercado de traballo.
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7.2.5.f. Análise da irregularidade nas relacións laborais, a temporali-
dade nas contratacións, o desemprego e a sinistralidade nas
relacións laborais coa poboación inmigrante. Diferenciación
por xénero. Comparativas coa poboación galega.

7.2.5.g. Apoio á investigación, fomento da innovación e transferen-
cia de boas prácticas.

7.2.5.h. Campañas de información e sensibilización social que
fomenten a interculturalidade no eido social e laboral.

OBXECTIVO 7.3. Potenciación do autoemprego.

LIÑA 7.3.1. Apoio ao emprendemento.

ACCIÓNS

7.3.1.a. Fomento da iniciativa empresarial e do traballo por conta
propia e asociado (autoemprego e economía social) das per-
soas inmigrantes.

7.3.1.b. Apoiar as iniciativas emprendedoras xeradoras de emprego
e dinamizadoras do contorno rural.

7.3.1.c. Establecemento de liñas de microcréditos para a posta en
marcha de proxectos empresariais de economía social.

7.3.1.d. Edición de material informativo e divulgativo sobre empren-
demento.

7.3.1.e. Mellorar a accesibilidade ao autoemprego difundindo os pro-
gramas e axudas existentes a través das entidades da Rede
de atención ao inmigrante.

7.3.1.f. Impulsar os intercambios das experiencias emprendidas.

LIÑA 7.3.2. Titorización e acompañamento de novos proxectos.

ACCIÓNS

7.3.3.a. Favorecer o acceso a materiais didácticos de autoemprego,
mediante a súa divulgación en diferentes linguas.

7.3.3.b. Acceso normalizado aos servizos de titorización e acompa-
ñamento.
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