
PROGRAMA INTEGRADO 

DE EMPREGO  

ASOCIACION EMPRESARIOS A PASAXE 



“ O Programa Integrado de Emprego da Asociación de 

Empresarios A Pasaxe 2022/2023 centra os seus esforzos en 

desempregados/as que pertenza aos seguintes colectivos: 

 

• Menores de 30 anos con baixa cualificación 

• Menores de 30 anos desempregados 

• Mulleres desempregadas 

• Persoas paradas de longa duración. 
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“ a) Información, orientación e asesoramento. 

b) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas. 

c) Técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de 

emprego, tanto por conta propia como allea. 

d) Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista. 

e) Fomento da capacidade emprendedora. 

f) Prospección laboral. 

g) Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego 

participantes. 

h) Formación para o emprego, que inclúe Certificado de Profesionalidade 

 



INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN LABORAL E 

ASESORAMENTO 

▷ Durante todo o programa de emprego informarase aos usuarios sobre o procedemento 

do programa e faranse entrevistas individualizadas de seguimento aos usuarios de 

emprego. Partindo dun itinerario inicial onde se terán en conta as circunstancias 

familiares e persoais de cada candidato e se estudan as súas posibilidades con 

respecto ao mercado laboral. Delimítase o obxectivo profesional e faise unha revisión 

do seu currículo. 

  

▷ Cada usuario terá un titor especializado en orientación laboral co que traballará ao 

longo do programa, e que será o seu punto de referencia para poder resolver calquera 

dúbida, e afondar nas inquedanzas que lle poidan xurdir.  O titor estará dispoñible nas 

dependencias que se habiliten para o desenvolvemento do Programa para atender aos 

usuarios en calquera  momento que  o demanden, ademais de a través do teléfono e o 

correo electrónico. 
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FORMACIÓN 

▷  Actividades 

Auxiliares de 

Comercio 

▷  Operacións 

auxiliares de 

servizos 

administrativos 

e xerais 

▷  Actividades 

Administrativas 

na relación co 

cliente 

 

▷ Informática básica 

aplicada á búsqueda de 

emprego 

▷ Informática avanzada 

▷ Inglés (xeral e específico 

para o sector servizos) 

▷ Mozo/a de Almacén con 

Manexo de carretas 

elevadoras 

▷ Manipulador de alimentos 

▷ Atención ao cliente e 

dinamización do punto de 

venda no comercio 

▷ Xestión contable e 

financeira 

 

▷ O Emprego 2.0  

▷ Habilidades sociolaborais 

▷ Entrevista de traballo  

▷ A busca de emprego dixital  

▷ O Autoemprego: Nocións básicas para 

o emprendemento  

▷ Ferramentas para a busca activa de 

emprego  

▷ Metodoloxía na busca activa de 

emprego  

▷ Mobilidade laboral (Rede Eures )  

 

  ABONO DE BECA 7 EUROS 



 XESTIÓN DE PRÁCTICAS 

PROFESIONAIS 

  

  

 

 Os cursos formativos farán prácticas laborais que completarán a 

formación, grazas aos acordos conseguidos coas empresas asociadas do 

Polígono de A Pasaxe.  A intencionalidade pasa por dotar de 

experiencias profesionais aos usuarios/as e posibilitar a incorporación á 

empresa ofertante. 
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 BOLSA DE EMPREGO 

  

 Xestión de ofertas de emprego, da propia bolsa de emprego da 

Asociación de Empresarios. 

 

 Publicación semanal de boletin con ofertas de emprego. 
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AULA DE AUTOEMPREGO 
▷ Asesoramento sobre a forma xurídica máis apropiada ao tipo de negocio  do que se 

trate. 

▷ Pautas básicas para a elaboración do plan de empresa. 

▷ Estudo exhaustivo da actividade a realizar e o produto/servizo a comercializar. 

▷ Análise do mercado local inmediato e a competencia. Provedores e clientes. 

▷ Liñas de financiamento privadas e públicas.  

▷ Timing do negocio: curto, medio e longo prazo. 

▷ Asesoramento sobre os aspectos formais, obrigas e responsabilidades fronte a 

terceiros. 

▷ Estudo e análise da viabilidade do negocio. 

▷ Colaboración na realización do plan de negocio. 

▷   

 



DATOS INSERCIÓNS LABORAIS  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

TASA DE INSERCION 

LABORAL 61% 53% 75% 



APETECEVOS PARTICIPAR? 



GRAZAS! 

ALGUNHA PREGUNTA? 
E-mail: pie@apasaxe.org 

Tlfno: 986 468 196 

pi 

pie@apasaxe.org 
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