
XORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL

( Departamento de FOL)

Ao  longo  dunha  semana,  pasaron  polo  centro  economistas,  emprendedoras,
sindicalistas,  seleccionadores  de  recursos  humanos  e  docentes,  que  achegaron  ao
alumnado de  ciclos  formativos  do noso centro  á  realidade  do mercado laboral  e  ás
problemáticas que teñen os profesionais nos seus respectivos sectores.

Martes, 10 de abril 

“Presente e futuro do mercado laboral” Carme Casado

Carme Casado é economista,  e traballa  no Concello  de Santiago como Responsable
técnica  da  área  de  promoción  económica.  Tivemos  o  privilexio  de  tela  connosco o
martes, 10 de abril. É unha muller que coñece moi ben a realidade empresarial, e o que é
mais importante, coñece de primeira man os profundos cambios que se están a producir
no mercado laboral.   Tamén nos  falou  do traballo  que  ven facendo o Concello,  en
concreto dende o Centro de Emprego, en colaboración con importantes empresas da
zona  de  Santiago  para  as  que  crea  programas  específicos  de  formación  dirixidos  a
formar persoas en ámbitos moi específicos, para postos nos que lles resulta difícil atopar
candidatos-as,  co  detalle   superinteresante  de  que…   ¡Esa  formación  leva  sempre
aparellada o compromiso de contratación por parte das devanditas empresas!

 Rematou dándonos uns  consellos  sobre a  importancia  de coidar  as  nosas  redes  de
contactos, por ser unha ferramenta fundamental na nosa busca de emprego, así como da
importancia que ten tomar conciencia dos cambios que se están producindo nese campo
coas novas tecnoloxías. 



Luns e martes, 9 e 10 abril
“Sesións prácticas de primeiros 
auxilios”

Carmen Otero
Alumnado CM Emerxencias

No noso centro somos conscientes da importancia que ten traballar cada vez mais a
formación dos traballadores e das traballadoras en materia de prevención e tamén en
materia de protección. Unha das ferramentas válidas para tal fin é o coñecemento de
recursos de primeiros auxilios que son claves para salvar vidas e tamén para reducir as
consecuencias negativas dos accidentes. 

Para tal  fin  contamos  coa colaboración da profesora do centro,  Carmen Otero e  do
alumnado  do CM de emerxencias  sanitarias  que  nos  explicaron,  de  forma práctica,
como actuar ante as distintas circunstancias que se poden presentar nun accidente.

Agardamos  que  esta  xornada  práctica  contribúa  a  que  o  noso  alumnado,  cando  se
incorpore  ao  mercado  laboral,  teña  claro  como  actuar  ante  unha  situación  de
emerxencia.



Mércores, 11 de abril

“A miña experiencia: S´TILOS Marga Río

Marga Río, copropietaria da perruquería S`Tilos,  visitounos o mércores, 11 de abril,
para  contarnos  a  súa  experiencia  como  emprendedora.  Antiga  alumna  do  centro,
aventurouse  a  montar  o  seu  propio  negocio,  logo  de  ter  traballado  en  diferentes
perruquerías. Ademais contoulle ao alumnado os pasos que está a dar actualmente para
formarse como docente nesta materia. 

Fíxonos saber, a partir da súa experiencia ao fronte do negocio, da importancia de ter
traballado  noutras  empresas  da  competencia  antes  de  emprender  un  proxecto
empresarial  e  da  necesidade  de  formarse  ao  longo  da  vida  (importantísimo!)  para
ofrecer un servizo de calidade e vangarda.

Así que xa sabedes! Primeiro a formarse, coñecer o sector… e se cadra…dentro duns
anos… temos a novos emprendedores compartindo a súa experiencia connosco! 

ÁNIMO!!!



Xoves, 12 de abril

“O papel das consultoras na busca de 
Emprego”

Miriam López Sánchez –Consultora de 
RRHH do Grupo Nortempo

O Xoves  día 12 de abril tivemos a sorte de contar cunha persoa que traballa no ámbito
dos Recursos Humanos. Ademais de relatarnos  as funcións que realizan as Empresas de
Traballo Temporal. Tamén nos falou dos cazatalentos, dos procesos de selección, dos
erros que con frecuencia cometemos no currículo o nas entrevistas de traballo. De feito,
divertímonos moito coas simulacións de entrevistas que se levaron a cabo cos alumnos e
alumnas presentes na charla. 

No remate,  Miriam deunos   algúns  consellos  para  ser  un  bo  candidato-a  nas  nosas
buscas de emprego.



Venres, 13 de abril

Profesións sanitarias: problemática 
laboral

Encarna Brión
Delegada sindical da CIG-Saúde

O Venres, 13 de abril, achegouse ao instituto a delegada da sección sindical da CIG-
Saúde , Encarna Brión, para informar ao alumnado da rama sanitaria daqueles pasos que
haberán de seguir se aspiran a traballar no SERGAS.

Os  asistentes,  profesorado  e  alumnado  dos  ciclos  de  Sanidade,  coincidimos  na
importancia dos contidos tratados  e a claridade con que foron expostos, para todo aquel
ou aquela que desexe traballar na sanidade pública.

Destacamos a importancia de acadar a maior puntuación posible no apartado de cursos
de formación para ter un bo lugar nas listas, xa que no apartado de experiencia non
contaredes con puntuación.

Se te atopas nesa situación non podes deixar de botar un ollo ao enlace que se adxunta a
continuación!

Manexar  a  ferramenta  FIDES  será  imprescindible  para  dirixir  a  túa  carreira
profesional!!

https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Documents/4/
GUIA_DE_USUARIO_GAL.pdf       (Enlace ao manual de usuario da ferramenta FIDES)

https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Documents/4/GUIA_DE_USUARIO_GAL.pdf
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Documents/4/GUIA_DE_USUARIO_GAL.pdf

