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1. Introdución 

O traballo desenvolvido pola Xunta de Galicia desde 2009 tivo como obxectivo prioritario  afrontar 

os cambios que necesita o noso modelo produtivo para situar a Galicia nunha senda sostible de 

crecemento e xerar empregos estables e de calidade.  

A formación para o emprego ten un papel esencial na articulación deses cambios. Para unha 

recuperación sostida da nosa economía é necesario potenciar o capital humano e a súa 

empregabilidade mediante a mellora das súas capacidades e competencias profesionais. 

Porén, os profundos cambios que se están a desenvolver no sistema económico global, e a aposta 

decidida da Xunta de Galicia pola transición cara á unha Industria 4.0 requiren dunha resposta 

rápida e eficiente que permitan axustar a oferta e a demanda de formación profesional para o 

emprego. 

Esta nova revolución industrial supón unha maior adaptabilidade ás necesidades e aos procesos 

de produción, así como a unha asignación máis eficiente dos recursos, pero, sobre todo, o avance 

da dixitalización en todos os ámbitos das cadeas produtivas. 

 

Loxicamente, as implicacións nas competencias profesionais dos traballadores e no mercado de 

traballo son de gran calado, pero caracterízanse ademais pola incerteza. 

 

Obxectivos e resultados esperados 

Para poder dispoñer dunha ferramenta que permita conectar a demanda formativa de sectores 

estratéxicos coa oferta formativa desta Administración, a Fundación Pública Galega da Formación 

para o Traballo vai desenvolver unha metodoloxía fiable (robusta) e replicable ao longo dos anos 

para  facilitar a detección das necesidades de formación dos traballadores dos sectores 

económicos estratéxicos da nosa Comunidade Autónoma. 

Os resultados esperados son: 

I. Un primeiro achegamento ás necesidades de formación deses sectores estratéxicos a 

través dunha proba piloto que permita identificar necesidades por familias profesionais. 
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II. O desenvolvemento dunha metodoloxía que permita a repetición desta análise en anos 

vindeiros, poñendo a disposición da Fundación e da Administración autonómica dunha 

ferramenta que permita a detección prospectiva das necesidades de formación da 

poboación activa. 

A principal novidade deste análise é que se realizará por ocupacións e familias profesionais 

relacionadas cos sectores estratéxicos desde o punto de vista da creación de emprego, 0. Estes 

sectores serían, desde un enfoque prospectivo, aqueles nos que será máis probable que se cree 

emprego no medio prazo (3-5 anos), e polo tanto, aqueles nos que deben enfocase os esforzos 

de cualificación, promovendo así a empregabilidade da poboación activa.   
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2. Tendencia no emprego e necesidades de formación: unha 

aproximación desde a fontes secundarias 

2.1. O desaxuste de competencias da poboación activa: un asunto de interese 

para a nosa Comunidade Autónoma. 

Nos últimos anos os responsables políticos e os axentes Sociais en todo o mundo preocúpanse 

cada vez máis polo desaxuste existente entre as competencias das súas forzas de traballo (dos 

traballadores en activo)  e as necesidades dos mercados de traballo.  

O desaxuste de competencias, é dicir, a distancia ou diferenza  entre as habilidades necesarias no 

posto de traballo e as que posúen os individuos (traballadores ou futuros traballadores) , plantexa 

a cuestión da capacidade das sociedades para aproveitar as súas forzas de traballo. As habilidades 

tamén son críticas para traballadores e empresas nun contexto de cambio rápido nun mundo 

globalizado.  

Estes desaxustes poden ser de diferente natureza: 

– Cando os individuos teñen substancialmente máis habilidades das necesarias para o seu 

traballo, impídense ás empresas e ás economías aproveitar adecuadamente os beneficios do seu 

investimento en educación e formación a través de outputs tales como salarios máis altos, 

crecemento da produtividade e innovación.  

– En algúns países en desenvolvemento e emerxentes, onde o crecemento económico vai 

acompañado dunha forza de traballo non cualificada, a escaseza de habilidades tende a 

comprometer o desenvolvemento económico.  

– En contraste, para moitas economías avanzadas e algunhas en desenvolvemento, 

importantes investimentos en educación que non o son acompañados de crecemento de 

emprego dan como resultando indesexable altas taxas de graduados desempregados ou 

subempregados en ocupacións para as que están sobre cualificados. 

 

Nas economías de mercado, os mercados de produtos inflúen na man de obra, e a demanda e os 

requirimentos de competencias son función das demandas empresariais, nomeadamente das 

decisións empresariais sobre a utilización da man de obra na organización dos procesos de 

produción (por exemplo: qué tarefas se delegan, qué tarefas podes ser substituídas por 
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tecnoloxía, qué tarefas non son rutinarias e, polo tanto, non son de momento automatizables). 

Candidatos laborais e empregados potenciais tamén se achegan ao mercado de traballo con 

diversos coñecementos  e habilidades, isto é, competencias, que son o  resultado das opcións de 

educación das persoas, do seu adestramento e da súa experiencia laboral, combinada coas 

habilidades e preferencias innatas. 

 

Os desequilibrios entre a oferta e a demanda de traballadores con competencias diferentes 

existen en todas as economías, e ás veces son inevitables. En parte, son a consecuencia de 

desaxustes entre opcións educativas e ocupacionais iniciais das persoas, e da información 

tipicamente imperfecta sobre oportunidades no mercado de traballo.  

Ademais, os mercados laborais son dinámicos e caracterizados por asimetrías de información. 

Como resultado, coexisten diferentes tipos de desaxustes de competencias, incluídos desaxustes 

nas cualificacións académicas dos individuos, as ofertadas polas universidades, e a esixidas polo 

mercado de traballo, falta de competencias prácticas requiridas polo mercado de traballo, e 

desaxustes xerais entre as competencias demandadas polo tecido empresaria e as detentadas 

pola forza laboral. 

Segundo o World Economic Forum (2016) poderíamos clasificar os desaxustes de formación 

segundo as seguintes categorías: 

ESCASEZA DE COMPETENCIAS: A demanda de un determinado tipo de competencias por 

parte do mercado de traballo é superior á oferta de individuos en activo qeu poden 

ofertar esa competencia 

DESAXUSTE DE CUALIFICACIÓN: O nivel e/ou o ámbito de cualificación é diferente daquel 

requirido polo mercado de traballo 

SOBRE OU INFRA-CUALIFICACIÓN: O nivel de cualificación /grao educativo completado é 

maior /menor do requirido polo mercado de traballo 

DESAXUSTE DE COMPETENCIAS: O tipo ou nivel de competencias que detenta un individuo 

é diferente a aquel que se require para o desempeño adecuado dunha determinada 

ocupación. 

SOBRE OU INFRA CAPACITACIÓN: O nivel e competencias (skills) que detenta un individuo 

é maior ou menor do requirido par ao desempeño dunha determinada ocupación 

 Táboa 1. Formas de desaxuste de competencias. 
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Como veremos mais adiante, a metodoloxía que se testará ao longo deste estudo está chamada 

a intentar paliar dous problemas específicos do desaxuste de competencias do mercado de 

traballo: 1) a escaseza de competencias para determinadas ocupacións; e 2) o desaxuste entre as 

competencias requiridas polo mercado de traballo e as detentadas pola poboación activa.  

Polo tanto, a metodoloxía de detección de necesidades de formación estada nesta análise deixa 

a un lado os posibles desaxustes de cualificación formal (ben a través de formación regrada ou 

certificados de cualificación), centrándose naqueles desaxustes que poden ser paliados ao longo 

da vida laboral dun traballador ou potencial traballador a través da adquisición de competencias 

mediante a formación profesional para o emprego.  

 

Os principais instrumentos reguladores da formación profesional ao longo da vida laboral son:  

 A Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional 

para o emprego no ámbito laboral,  que estableceu un marco normativo que trata de 

consolidar no sistema produtivo unha cultura de formación profesional e así favorecer a 

creación de emprego estable e de calidade. 

 “Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 

ámbito laboral”, que busca favorecer a formación ao longo da vida dos traballadores 

desempregados e ocupados para mellorar as súas competencias profesionais e os seus 

itinerarios de emprego e formación, así como contribuír á mellora da produtividade e 

competitividade das empresas. 

 

A traslación práctica destes desenvolvementos normativos na nosa comunidade autónoma son 

as sucesivas ordes de axudas que cada ano regulan a concesión de subvencións no marco do Plan 

de Formación para o Emprefo (de persoas traballadoras ocupadas e desempregadas). As ordes 

de subvencións teñen incorporado progresivamente no catálogo da oferta formativa cursos que 

están chamados a fornecer algunha das competencias que se testan neste análise.  
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Cómpre neste sentido reflexionar sobre a posibilidade de mellorar da información que nutre os 

catálogos de formación,  e deterse na identificación dun posible “desaxuste” entre competencias 

de poboación activa e competencias demandadas polo ámbito empresarial, é dicir: na 

identificación daquelas ocupacións demandadas polo mercado de traballo, e na metodoloxía de 

identificación das competencias necesarias para desempeñar con éxito estas ocupacións. Todo 

elo con fin de poder informar anticipadamente as Ordes de subvención de formación para o 

emprego que anualmente publica a Consellería de Economía, Emprego e Industria.  

 

2.2. A adopción dunha “metodoloxía de axuste de competencias” como 

mecanismos para abordar o desemprego e o infra-emprego. 

 

As habilidades son un factor crítico de éxito para os demandantes de emprego. A crise económica 

mundial agravou o risco de un número cada vez maior de persoas, especialmente individuos 

mozos e con poucos estudos individuos, que están desconectados do mercado de traballo. 

 

Afrontar o problema do desemprego durante a crise e a post-crise require (entre outros) a 

abordaxe dun enfoque de "axuste de competencias": tanto os desempregados como os 

traballadores deben detentar as habilidades correctas que son requiridas polo mercado de 

traballo para cubrir as prazas dispoñibles, xerando á vez a actividade económica necesaria que 

impulsará a creación de emprego . 

 

As Políticas activas do mercado de traballo e as políticas en materia de formación para o emprego 

son cruciais para apoiar tal enfoque, axudando a conter o risco dun alto desemprego estrutural.  

 

O foco tradicional das estratexias de activación inmediata do mercado de traballo mediante 

axudas á cobertura dunha praza de traballo deberían acompañarse dun enfoque pro-activo de 

transición de carreira profesional, que considera a longo prazo as consecuencias das decisións 

individuais  sobre formación e colocación na empregabilidade e adaptabilidade do traballador ao 

mercado de traballo . 
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Para adoptar este enfoque, as políticas activas do mercado de traballo deben reforzarse cun  

enfoque práctico e orientado ao mercado laboral no que afecta ao fortalecemento e 

perfeccionamento dinámico das competencias dos traballadores, garantindo o seu axuste ás 

demandas dun mercado laboral cambiante a través dunha oferta de formación continuada 

axustada a estas necesidades cambiantes e dinámicas. 

 

Para iso, é fundamental traballar estreitamente cos axentes sociais (empresarios e sindicatos) 

para garantir que a habilidades dos individuos e a oferta formativa pública coincide coas 

competencias requiridas para o desempeños das ocupacións demandas pola nos estrutura 

produtiva 

 

Para iso, os organismos competentes en materia de formación para o emprego deberá utilizar 

mecanismos de “vixilancia intelixente do mercado de traballo”, co fin de adecuar a oferta de 

formación continuada ás demandas do mercado laboral, neste caso, do mercado laboral galego, 

poñendo o esforzo na identificación : 

1. Daquelas ocupacións que son mais demandadas polo noso mercado laboral. 

2. Naquelas competencias necesarias para o correcto desempeño destas ocupacións. 

No seguinte apartado, analizaremos a orientación das políticas da Xunta de Galicia cara á 

identificación e promoción de sectores estratéxicos para a creación de emprego. 

 

2.3. Sectores estratéxicos para a creación de emprego e a aposta pola Industria 

4.0 

En Galicia existe  unha visión compartida que busca consolidar a denominada Industria 4.0, 

composta por fábricas intelixentes, automatizadas, flexibles, interconectadas, sustentables e 

sociais, que conta con espazos compartidos entre humanos e máquinas, e outorga máis 

responsabilidades ás persoas, máis cualificadas e ben formadas, capaces de xestionar 

eficientemente os novos ámbitos produtivos. 

Os grandes obxectivos que viran ao redor desta visión compartida, son por tanto os seguintes: 
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• Incrementar o peso da industria no PIB en 6,5 puntos ata alcanzar o 20% no ano 2020. 

• Incrementar o peso do emprego industrial en 4 puntos, o que levaría (segundo a evolución 

demográfica prevista para o período 2014-2020) ata máis de 50.000 novos empregos na 

Industria. 

 

Para alcanzar estes obxectivos, na Axenda para a competitividade de Galicia- Industria 4.0 

identificáronse  os seguintes retos a abordar: 

• Equilibrio entre sectores tradicionais e de futuro: orientación cara á obtención dun maior valor 

engadido dos sectores tradicionais, ao mesmo tempo que se fomentan as actividades emerxentes 

ou de alto potencial de crecemento. 

•  Hibridación sectorial e aproveitamento de recursos: para avanzar cara a unha industria que 

creza grazas á  hibridación de empresas e sectores con coñecementos, procesos, mercados ou 

outros intereses en común, e aproveiten as vantaxes competitivas dos seus recursos endóxenos 

diferenciais. 

 

O desenvolvemento de determinadas tecnoloxías e certas tendencias permiten albiscar 

importantes cambios que se van a producir na industria a curto e medio prazo. A denominada 

Industria 4.0 traerá consigo unha optimización dos principais procesos industriais: deseño, 

produción, loxística e servizo. Pero a súa implantación terá un impacto máis aló da mellora nos 

procesos industriais e en moitos casos supoñerá cambios na propio paradigma de fabricación, no 

modo no que se xera valor e no modelo de negocio co que se captura ese valor. 

 

O concepto de Industria 4.0 refírese a unha revolución industrial que aínda non se produciu; por 

primeira vez unha revolución industrial predíse a priori e non é observada ex-post. A súa 

capacidade transformadora da industria irase poñendo de manifesto a medida que se consolide 

a súa implantación. 

 Pero no momento actual, supón un  desafío para a  adaptación non só dos bens de equipo, senón 

das  competencias das persoas que debe dirixir esa transformación, non só no sector industria, 
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senón nas súas cadeas de valor, afectando tamén de forma plena aos traballadores do sector 

servizos e ao propio sector  agropecuario 

 

2.4. Tendencias no emprego e necesidades de formación: unha aproximación 

desde a fontes secundarias. 

A transformación dixital conduce ás organizacións a actualizar continuamente os seus modelos 

de negocio e gran parte do cambio será impulsado pola tecnoloxía. A tecnoloxía tamén está 

amplificando o cambio continuo, a unha velocidade cada vez maior. O informe Gartner (2018) 

sinala que a revolución tecnolóxica que impulsa a transformación da economía cara á Industria 

4.0 baséase na triple temática “malla dixital intelixente”.  As variables que determinarán as 

necesidades de formación dos traballadores das cadeas de valor da Industria 4.0 se articularán 

en trono aos seguintes vectores: 

• A “transformación intelixente” explora como a intelixencia artificial (AI) -con especial 

énfase na aprendizaxe de máquinas- está filtrando practicamente todas as tecnoloxías existentes 

e creando categorías de tecnoloxía totalmente novas. A explotación de AI será un campo de 

batalla importante para os provedores de tecnoloxía,  

• A “transformación dixital” céntrase na mestura dos mundos dixitais e físicos para crear 

unha experiencia natural e inmersiva dixitalmente mellorada. Como a cantidade de datos que 

producen as cousas aumenta de xeito exponencial, cómpre potenciar a capacidade para procesar 

datos de fluxo. As tendencias dixitais, xunto coas oportunidades habilitadas pola AI, están 

impulsando a próxima xeración de negocios dixitais e a creación de ecosistemas comerciais 

dixitais. 

• A “transformación de malla” refírese a explotación de conexións entre un grupo en 

expansión de persoas e empresas, así como dispositivos, contidos e servizos, para entregar 

resultados comerciais dixitais. A malla require novas capacidades que reducen a fricción, 

proporcionan seguridade en profundidade e responden a eventos a través destas conexións.  

As tendencias en cada un dos tres temas seguen evolucionando, pero o máis importante é que 

as tendencias individuais e as tecnoloxías relacionadas se combinan para comezar a realizar a 

visión xeral incorporada na malla dixital intelixente. 



   

   
 

11 

A partir de 2023, as tecnoloxías relacionadas con estas tendencias chegarán a un nivel de madurez 

que atravesa un punto de inflexión crítico; e experimentarán cambios significativos.  

 

O Informe “Oportunidades da Industria 4.0 en Galicia” sinala que un dos catro elementos 

xeradores de valor, nos que a implantación destas tecnoloxías habilitadoras da Industria 4.0 terán 

un impacto a corto-medio prazo na mellora dos procesos e da competitividade, son o traballo e 

as persoas.  

En concreto, a análise de ATIGA sinala a necesidade de reforzar as competencias dos 

traballadores da Industria 4.0 en competencias relacionadas coa: 

1. A automatización e a robótica 

2. A interacción máquina-persoa 

3. A internet das Cousas (IoT) 

4. O tratamento de Big data 

5. O funcionamento de servizos na nube (cloud computing) 

 

Porén, cómpre sinalar que as competencias requiridas pola industria 4.0 non son necesariamente 

exclusivas dunha familia profesional. E, doutra banda, cómpre tamén preguntarse se as 

ocupacións vencelladas á Industria 4.0 son as únicas ou máis salientables ocupacións en termos 

de empregabilidade en Galicia . 

 

A  primeira dúbida (“¿as competencias requiridas pola industria 4.0 non son necesariamente 

exclusivas dunha familia profesional?”) pode ser contestada desde a propia análise de fontes 

secundarias. Como indican diferentes organismos internacionais (FMI, 2018; WEF, 2014; OCDE) 

o progreso tecnolóxico está impulsado o estándares de vida de todas as sociedades industriais 

avanzadas, pero é unha fonte de disrupción en varios sentidos. 

A última vaga de  tecnolóxica (a Industria 4.0 e os seus procesos asociados) chegou nunha época 

dun crecemento xa tímido dos salarios reais e da caída da parte do traballo nos ingresos nacionais, 

especialmente para os traballadores de baixa cualificación. 
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As máquinas poden realizar unha gama crecente de tarefas reservadas aos humanos no pasado. 

As Tecnoloxías emerxentes eliminaron e están a  eliminar  moitos empregos de oficina baseados 

en tarefas de rutina ,e o progreso na robótica cambiou os procesos de fabricación. Pero os 

avances tecnolóxicos impulsados polo aumento da Intelixencia Artificial (AI)  poden ter o 

potencial de transformar o traballo dun xeito máis fundamental: a medida que os robots 

conseguen ser máis produtivos, nun futuro haberá máis tarefas que poderían ser realizadas por 

unha combinación de máquinas e AI, en vez de forza de traballo non cualificada. 

Os investimentos de capital tamén se fixeron máis baratos en relación á man de obra. A difusión 

das TIC deu lugar a avances en innovación e invención de novos e cada vez máis baratos bens e 

procesos de produción. Estes cambios  incentivaron ás empresas a implementar máquinas para 

tarefas de rutina, contribuíndo a diminuír a necesidade de man de obra, e a cambios na 

distribución dos ingresos nacionais como consecuencia da polarización dos ingresos por rendas 

do traballo (FMI, 2017a).  

En resumo, tanto os grandes cambios tecnolóxicos (robotizxación, desenvolvemento da AI) como  

a implementación masiva das TIC’s dan lugar a unha maior produtividade e un crecemento mais 

robusto, pero dan lugar á polarización das rendas de traballo a travñes de dous mecanismos: 1) 

a expulsión dos mercado de traballo daqueles traballadores que no se adaptan a estas 

transformación, e 2) a polarización dos ingresos das rendas do traballo. O investimento en capital 

humano a través de políticas de formación continuada que axeiten os perfis competencias a estas 

transformacións é unha das claves para acompañar aos traballadores menos cualificados neste 

proceso disruptivo de transformación do mercado de traballo. 

 

Porén, nesta análise se parte da premisa de que as competencias en tecnoloxías emerxentes non 

son unicamente necesarias para o correcto desempeño das “ocupacións 4.0”, precisamente 

porque moitas ocupacións están sendo impactadas polo uso de tecnoloxías emerxentes. 

Algunhas das competencias en tecnoloxías emerxentes teñen atravesado a barreira da 

automatización da industria, entrando de pleno noutras cadeas de valor, afectando a ocupacións 

transversais a moitas delas (programadores, deseñadores, expertos en marketing) e tamén a 

ocupacións que poderíamos considerar inicialmente “alleas” ao proceso de transformación dixital 

(comercio). En resumo, estase a producir un proceso de “relocalización sectorial” de ocupacións, 

no que o cambio tecnolóxico está facendo desaparecer algunhas ocupacións, e esta 
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transformando outras, desplazándoas (na última década) do sector industrial ao sector terciario 

(Peralta -ALva, 2018).  

 

2.5. Ocupacións xeradoras de emprego en Galicia. 

Como veremos no seguinte apartado, as ocupacións ligadas á Industria 4.0 en Galicia teñen o 

valor estratéxico de impulsar o desenvolvemento de produtos e servicios de alto valor engadido. 

Pero en termos de emprego, sabemos que en cada Comunidade Autónoma, e segundo as 

características da súa estrutura produtiva, pódese establecer unha prospección permanente e 

detección das necesidades de formación nas ocupacións e nas actividades económicas máis 

relevantes na creación de emprego, que non coinciden necesariamente con aquelas ás que se 

pretende “transitar” segundo a axenda política da nosa Comunidade Autónoma. 

 

Para iso, o Observatorio das Ocupacións do SEPE realiza un estudo anual que permite apuntar a 

un primeiro nivel as competencias específicas e necesidades e cualificación por familias 

profesionais a nivel estatal.  

 

Cómpre, pois, analizar polo miúdo as necesidades de formación dos mercados de traballo  das 

actividades económicas máis relevantes (ben por capacidade de xeración de emprego, ben por 

prioridade estratéxica) para a nosa Comunidade Autónoma, partindo dunha análise por familias 

profesionais 
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3. Proposta de Metodoloxía para a detección de necesidades de 

formación en ocupacións xeradoras de emprego en Galicia 

O valor engadido da seguinte análise reside na súa natureza experimental: testouse unha 

metodoloxía que, a través de diferentes pasos na selección de dúas mostras (a primeira, as 

ocupación xeradoras netas de emprego, e a segunda, a identificación de informantes chave para 

a realización de entrevistas), establecese as bases para refinar a propia metodoloxía e proceder, 

se for ao caso, a súa réplica ou repetición ao longo de diferentes anos. 

 

Para isto, tense feto uso tanto de técnicas cuantitativas como cualitativas, segundo a planificación 

que reflicte a Figura 1: 

 

 

Paso 1 e 3.  análise de fontes secundarias e de datos estatísticos 

Análise estatístico das ocupacións xeneradoras de emprego neto en Galicia.  

En primeiro lugar, o equipo de traballo abordou a tarefa de detección daquelas ocupacións que 

se consideran xeradoras “netas de emprego” en Galicia. Como indicabamos na introdución, estas 

son as ocupacións sobre as que se prevé maior demanda de emprego, e polo tanto, aquelas na 

que pode ser máis acaído  prever a posible empregabilidade dos individuos/as formados nas 

competencias necesarias para o desenvolvemento destas ocupacións. 

 

Neste sentido, o Observatorio Estatal das Ocupacións  ven de realizar unha análise estatística das 

ocupacións xeradoras netas  de emprego tanto a nivel estatal como a nivel de cada unha das 

Comunidades Autónomas. 
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Seguindo esta metodoloxía, considérase que unha ocupación é xeradora neta de emprego se se 

compren as seguintes condicións. Delas, algunhas son replicables e contrastables a través dos 

datos dispoñibles a través de fontes estatísticas publicas (SEPE ou iGE), e outras somentes poden 

contrastarse con acceso a Contrat@: 

Variables replicables mediante fontes estatísticas 

públicas 

Variables contrastables mediante acceso 

(restrinxido) a Contrat@ 

i. Volume de contratos rexistrados en cada 

grupo primario de ocupación no ano 

2017. 

a. Nº de persoas distintas contratadas en 

cada grupo primario de ocupación no ano 

2017 

ii. Variacións interanuais de contratos 

rexistrados en cada grupo primario de 

ocupación 

b. Nº de persoas distintas que, en cada 

ocupación, estiveron inscritas como 

DENO’s no ano 2017. 

 c. Índice de rotación e taxas de estabilidade 

e parcialidade na contratación en cada 

grupo primario de ocupación 

 

Segundo o Observatorio Estatal das Ocupacións, sería ocupacións xeneradoras de emprego: 

1. As ocupacións que superaba o 0,01% do total da contratación no ano 2017; e que á súa 

vez presentaran unha variación interanual positiva nos dous últimos anos consolidados 

(2016 e 2017). Este dato é contrastable a través de fontes estatísticas públicas. 

2. Destes, o promedio estimado da duración do contrato tería que superar o promedio 

obtido para o grupo de ocupación a 1 díxito (gran grupo de ocupación). Este factor de 

segmentación non se pode contrastar a través de fontes estatísticas públicas. 

3. Ás ocupacións que cumpriran as condicións 1 e 2, engadiríanse tamén aquelas 

ocupacións  (neste caso, a 4 díxitos) nas que a duración do contrato fora inferior ao 

promedio da duración dos contratos para o Gran Grupo de Ocupación (a 1 díxito), pero 

nos que esa ocupación tivera unha rato persoas contratadas/DENO’s superior ou igual a 

1, é dicir: no que a pesar da duración dos contratos, o número de contratados fora igual 

ou superior ao número de demandantes de emprego en paro. 

A estes criterios de selección de ocupacións, o Observatorio Estatal das Ocupacións engade un 

criterio subxectivo: aquelas ocupacións que, a xuizo dos informantes principais, son ocupacións 

con potencial de crecemento do emprego. 
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Como temos sinalado, é posible facer o contraste desta información a nivel autonómico a través 

de fontes estatísticas públicas sómente no criterio 1, baseado nas variables  i e ii da táboa.  

O contraste a través de fontes estatísticas  públicas permite verificar parte desta análise. Porén, 

o OEO pon a disposición pública o listado das ocupacións xeradoras de emprego tanto a nivel 

estatal como a nivel autonómico. 

 

Partindo do contraste da información estatística, e da comparativa das ocupacións xeradoras de 

emprego a nivel estatal e a nivel autónomico, escolléronse aquelas ocupacións xeradoras de 

emprego en ambos os territorios. A razón desta elección foi primar a detección de necesidades 

de formación naquelas ocupacións que garantiran a empregabilidade tanto na nosa comunidade 

autónoma como  no conxunto do territorio estatal. 

 

As táboas  que seguen recollen as ocupacións que, segundo a metodoloxía indicada, aquelas 

ocupacións mellor situadas tanto no mercado de traballo estatal como no mercado de traballo 

autonómico e sobre as que, polo tanto, cómpre enfocar os esforzos na formación tanto de 

ocupados como de parados,  posto que en principio son aquelas que garanten unha maior 

empregabilidade. 

Aquelas ocupacións que xeran emprego en ambos os territorios sinálanse na táboa 2, resultando 

un total de trinta e oito (38) ocupacións xeradoras de emprego neto e comúns tanto a Galicia 

como ao conxunto do Estado. 
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OCUPACIÓNS XERADORAS DE EMPREGO NETO EN GALICIA E NA MEDIA DO ESTADO, POR 
GRUPO PRIMARIO OCUPACIÓN GALICIA (2018) 

Cod. Ocupación 

Directores y Gerentes 

1211 Directores financieros 

Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales 

2325 Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada 

2431 Ingenieros industriales y de producción 

2451 Arquitectos (excepto arquitectos paisajistas y urbanistas) 

2484 Diseñadores gráficos y multimedia 

2511 Abogados 

2621 Analistas de gestión y organización 

2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines 

2723 Analistas de redes informáticas 

Técnicos y profesionales de apoyo 

3110 Delineantes y dibujantes técnicos 

3127 Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial 

3316 Técnicos en prótesis dentales 

3734 Chefs 

3811 Técnicos en operaciones de sistemas informáticos 

3812 Técnicos en asistencia al usuario de tecnologías de la información 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 

4111 Empleados de contabilidad 

4112 Empleados de control de personal y nóminas 

4122 Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción 

4123 Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

5210 Jefes de sección de tiendas y almacenes 

5220 Vendedores en tiendas y almacenes 

5430 Expendedores de gasolineras 

5491 Vendedores a domicilio 

5621 Técnicos auxiliares de farmacia 

5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 

5721 Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 

5893 Cuidadores de animales y adiestradores 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

6422 Pescadores de aguas costeras y aguas dulces 
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Artesanos y trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas 

7131 Carpinteros (excepto ebanistas) 

7250 Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización 

7401 Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 

7614 Trabajadores de la cerámica, alfareros y afines 

7703 Panaderos, pasteleros y confiteros 

7835 Tapiceros, colchoneros y afines 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

8322 Operadores de maquinaria forestal móvil 

8412 Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas 

8432 Conductores asalariados de camiones 

8440 Conductores de motocicletas y ciclomotores 

Ocupaciones elementales 

9222 Limpiadores de vehículos 

9433 Repartidores, recadistas y mensajeros a pie 

Táboa 2. Ocupacións xeneradoras de emprego neto en Galicia e no conxunto do Estado (2018) 

Paga a pena deterse nas peculiaridades que, en termos de xeración neta de emprego, manifesta 

cada de cada un dos Grandes Grupos de Ocupación en Galicia: 

✓ No CNO 2 gañan peso as ocupacións aparentemente vinculadas coas TIC’s, e polo tanto, 

coa Industria 4.0 aparecen vinculadas a este CNO. Tal é o caso de: 

o Analistas de sistemas. 

o Enxeñeiros. 

o Administradores de sistemas e de redes. 

o Deseñadores gráficos 

 

✓ No CNO 3 No grupo de profesionais de apoio, ponse de novo de manifesto a interrelación 

entre ocupacións xeneradoras de emprego a a relacións destes perfís cos perfís 

tecnolóxicos propios do proceso de transición cara á Industria 4.0. 

Así, entre as ocupacións máis demandadas (en termos de crecemento interanual de 

contratos e afiliacións atopamos as seguintes: 

o Técnicos de operacións de sistemas informáticos. 

o Técnicos en asistencia ao usuario de tecnoloxías de la información 
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Ademáis, atopamos ocupacións doutros sectores industriais ou de servizos que tamén 

empezan a ser impactados pola automatización de procesos. Tal é o caso de delineantes 

e debuxantes técnicos, ou técnicos ou analistas de laboratorio. 

Cómpre así mesmos destacar que o número de perfís requiridos neste grupo ocupacional 

e máis numeroso e variado para o conxunto do Estado ca en Galicia. Así, no Estado 

atopamos perfís tales como técnicos de control de procesos, analistas de laboratorio, 

técnicos de control de calidade relacionados con procesos químicos, técnicos web, ou 

técnicos teleco que responde a perfís profesionais en proceso de adaptación á Industria 

4.0. 

✓ No CNO 4 atopamos fundamentalmente dous tipos de ocupacións xeradoras de 

emprego, pero ambas se atopan en proceso de reformulación e moitas delas de 

automatización de procesos. 

o Dunha banda, as ocupacións que prestan servicios transversais nas empresas: 

postos nos departamentos de persoal e contabilidade. 

o Doutra banda, ocupacións que prestan servizos auxiliares á produción e 

distribución (loxística). 

 

✓ NO CNO 5 Seguen a ter peso todas as ocupacións relacionadas con dous sectores: 

o Por unha banda, vendas en calquera tipo de establecemento. 

o Doutra banda, as ocupacións relacionadas con coidados a menores ou maiores. 

 

✓ No CNO 7, as ocupación susceptibles de xerar máis emprego estable, segundo as 

tendencias de anos anteriores, están relacionadas con actividades de mecánica e 

instalación de bens de equipo. Non se atopa, de momento, unha relación clara coa 

fabricación destes bens (tampouco se descarta), nos que poden ter moita incidencia as 

novas tecnoloxías (automatización, robótica, CNC, fabricación aditiva).   

 

✓ No CNO 8 gañan peso específico as actividades de reparto relacionadas coa “uberización” 

da nosa economía. 
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Análise de correspondencia entre ocupacións xeradoras de emprego neto en Galicia 

(e no conxunto do Estado) e sectores que os empregan    

O segundo paso seguido na análise estatística foi identificar aqueles sectores que con máis 

frecuencia empregan aos traballadores que desempeñan ocupacións xeradoras netas de 

emprego. 

Esta tarefa é fundamental para dous pasos no estudo: 

 Na formulación inicial desta análise, partiuse da hipótese de que os sectores económicos 

“chave” para a creación do emprego en Galicia non son unicamente aqueles vinculados 

a Industria 4.0 senón que, pola contra, seguen a existir sectores de actividade económica 

que, sen estar claramente vinculados aos procesos de automatización, emprego da 

intelixencia artificial ou novos  modelos de fabricación e prestación de servizos, seguen a 

xerar unha importante cantidade de emprego en Galicia. Estes sectores (que poderíamos 

denominar “tradicionais” fronte a aqueles vinculados á Industria 4.0) son  os que 

ocuparían aos traballadores do grupo 5 (servizos de restauración, persoais, protección e 

vendedores), CNO 7 ( artesáns e traballadores cualificados da construción), grupo 8 

(operadores de instalacións e maquinaria) e grupo 9 (ocupacións elementais). Porén, 

incluso estes sectores tradicionais poden verse afectados polos procesos de 

automatización, e polo tanto, tamén poden manifestar necesidades de cualificación en 

competencias relacionadas coa utilización de tecnoloxías emerxentes 

 Doutra banda, a identificación dos sectores económicos (a través dos seus CNAE’s) que 

empregan ás “ocupacións xeradoras de emprego” permite a identificación daqueles 

informantes chave ou informantes principais que poidan responder á cuestión central 

deste análise: Cales son as competencias que debe ter un traballador nestas ocupacións 

para asegurar a súa empregabilidade. 

Así, pois, a segunda tarefa abordada nesta análise foi a identificación dos CNAE’s que máis  

frecuentemente empregan aos traballadores que desempeñan “ocupacións xeradoras netas de 

emprego”. Estes quedan reflectidos na Táboa 3. 
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Código CNO Ocupación Código CNAE CNAE 1ª /2ª AAEE 
CNO 1 

1211 Directores financieros 46; 69 Comercio al por mayor; 
actividades jdcas & 
contabilidad 

CNO 2 

2325 Instructores en tecnologías de la 
información en enseñanza no 
reglada 

85;82 Educación; Actividades adms y 
oo actividades auxiliares a las 
empresas 

2431 Ingenieros industriales y de 
producción 

71; 28 Servicios técnicos de 
arquitectura; fabricación de 
maquinaria 

2451 Arquitectos (excepto arquitectos 
paisajistas y urbanistas) 

71; 41 Servicios técnicos de 
arquitectura; Construcción 

2484 Diseñadores gráficos y multimedia 73; 46 Publicidad y estudios de 
mercado; Comercio al por 
mayor e intermediarios 

2511 Abogados 69;84 Actividades jdcas yde 
contabilidad; AAPP 

2621 Analistas de gestión y organización 62; 46 Programación y consultoría; 
comercio al por mayor e 
intermediarios 

2624 Especialistas en políticas y servicios 
de personal y afines 

84; 94 AAPP; actividades asociativas 

2723 Analistas de redes informáticas 62; 52 Programación & Consultoría; 
Educación 

CNO 3  

3110 Delineantes y dibujantes técnicos 71; 25 Servicios de arquitectura & 
ingeniería; Fabricación de 
prodcutos metálicos 

3127 Técnicos y analistas de laboratorio 
en química industrial 

21; 20 Fabricación de productos 
farmacéuticos; insdustria 
química 

3734 Chefs 56; 55 Servicios de comida y bebida; 
alojamiento 

3811 Técnicos en operaciones de sistemas 
informáticos 

62; 47 Progrmación y consultoría; 
comercio al por menor 

3812 Técnicos en asistencia al usuario de 
tecnologías de la información 

62; 71 Programación & consultoría; 
servicios de arquitectura e 
ingeniería 

CNO 4  

4111 Empleados de contabilidad 69; 46 Actividades jurídicas y de 
contabilidad; Comercio al por 
mayor. 

4112 Empleados de control de personal y 
nóminas 

69; 78 Actividades jurídicas y de 
contabilidad; Actividades 
relac con el empleo 

4122 Empleados de oficina de servicios de 
apoyo a la producción 

46; 82 Comercio al por mayor; 
actividades adm de oficina 

4123 Empleados de logística y transporte 
de pasajeros y mercancías 

52; 49 Almacenamiento y activ 
anexas al transporte; 
Transporte terrestre. 

CNO5  

5210 Jefes de sección de tiendas y 
almacenes 

47; 56 Comercio al por menor; 
servicios de comida & bebida 

5220 Vendedores en tiendas y almacenes 47; 46 Comercio al por menor; 
Comercio al por mayor 
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5430 Expendedores de gasolineras 47; 46 Comercio al por menor; 
Comercio al por mayor 

5491 Vendedores a domicilio 47; 46 Comercio al por menor; 
Comercio al por mayor 

5621 Técnicos auxiliares de farmacia 47; 86 Comercio al por menor; 
Actividades sanitarias 

5710 Trabajadores de los cuidados 
personales a domicilio 

  

5721 Cuidadores de niños en guarderías y 
centros educativos 

  

5893 Cuidadores de animales y 
adiestradores 

93; 75 
 

CNO6 

6422 Pescadores de aguas costeras y 
aguas dulces 

03; 50 Pesca & acuicultura; 
trasmporte marítimo 

CNO7 

7131 Carpinteros (excepto ebanistas) 
  

7250 Mecánicos-instaladores de 
refrigeración y climatización 

43;28 Activ construcción 
especializadas; fabricación de 
maquinaria y equipos 

7401 Mecánicos y ajustadores de 
vehículos de motor 

45; 49 Venta & reparación de 
vehículos; Transporte 
terrestre 

7614 Trabajadores de la cerámica, 
alfareros y afines 

23; 46 fabricación de productos 
minerales; comercio al por 
mayor 

7703 Panaderos, pasteleros y confiteros 10; 47 industria de alimentación; 
comercio al por menor 

7835 Tapiceros, colchoneros y afines 31; 13 fabricación de muebles; 
indsutria textil. 

CNO8 

8322 Operadores de maquinaria forestal 
móvil 

02; 01 Silvicultura & explotación 
forestal; Agricutura & 
ganadería 

8412 Conductores asalariados de 
automóviles, taxis y furgonetas 

49; 46 Transporte terrestre; 
Comercio al por mayor 

8432 Conductores asalariados de 
camiones 

49; 46 Transporte terrestre; 
Comercio al por mayor 

8440 Conductores de motocicletas y 
ciclomotores 

56; 53 Servicios de comida y bebida; 
Actividades postales 

CNO9 

9222 Limpiadores de vehículos 
  

9433 Repartidores, recadistas y 
mensajeros a pie 

  

Táboa 3. CNAE’s que contratan ás ocupación xeneradoras netas de emprego en Galicia. 

Pasos 2 e 4. Acordo dos Termos de referencia do estudo e elección de informantes 

principais. 

Unha vez identificadas as ocupacións xeradoras de emprego, así como os sectores que máis 

frecuentemente empregan esas ocupacións, os datos foron presentados ao Patronato  da 

Fundación Galega de Formación para o Traballo (reunión de 1 de abril de 2019) co fin de cada un 

dos axentes sociais identificara dentro da súa organización e de acordo coa súa propia estrutura 
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sectorial, a aqueles informantes principais máis acaídos para contestar ás preguntas sobre as 

necesidades de formación necesarias para o desempeño de cada unha destas ocupacións. 

 

Entre o 2 de abril e o 15 de maio, os axentes sociais (sindicatos) facilitaron nomes e datos de 

contacto daqueles informantes que reposnderían aos cuestionarios de detección de necesidades. 

Para iso, se lles facilitou unha táboa similar á taboa 3. Como resultado, as principais organizacións 

sindicais identificaron aos seguintes informantes1: 

Iniciais Organización  

L.P CCOO Industria 

A.R CCOO Servizos 

JM.D CCOO FSC 

V.P CCOO Educación 

JA.P CCOO Construción e Servizos 

L.P T. 
 

L.D UGT / Sector Autonómico 

P.C UGT /Enseñanza 

J.M UGT Socio sanitario 

A.G UGT Industria (FICA) 

M. UGT Movilidad y Consumo 

X.Z CIG Sanidade 

C.A CIG Sectores prodcutivos 

A.P CIG Sectores prodcutivos 

A.R CIG Ensino 

S.M CIG Industria 

X.R CIG Formación 

A.E CIG Banca 

XV.G CIG Construcción 

 

Sobre os datos de informantes facilitados polas organizacións sindicais, o 20 de maio de 2020 

iniciouse o proceso de contactación cos informantes, desenvolvéndose ata 4 “oleadas” de 

contactos e traballo de campo entre o 20 de maio e o 20 de setembro de 2020. O obxectivo era 

obter ao menos 2 entrevistas ou observacións por cada unha das __ ocupacións xeradoras de 

emprego en Galicia. 

 

 
1 Indícanse únicamente as iniciais co fin de preservar o aninimato dos informantes. 
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Sen embargo, o escaso ratio de resposta por parte dos interlocutores tras catro intentos de 

Contactación limitou o traballo de campo a 11 entrevistas (1 máis das comprometidas nos Termos 

de referencia desta metodoloxía),d as que se obtivo información sobre 25 das 38 ocupacións 

xeradoras de emprego en Galicia, é dicir: sobre o 71% das ocupacións xeradoras de emprego. 

 

Na reunión mantida con Patronato o 27 de xuño de 2019, chegouse ao acordo de que se  

reorientara a participación das Confederacions de Empresarios, no seguinte sentido: 

1. En primeiro lugar, realizaranse as entrevistas con sindicatos. 

2. Nun segundo momento, realizaríanse as  entrevistas cos responsables de formación das 

Confederacións de empresarios, agrupando as entrevistas segundo os interlocutores 

sectoriais que designen, ben a CEG, ben os responsables de formación de cada confederación 

de empresarios. Esta última parte do traballo de campo non se chegou a realizar debido a 

complexa organización interna das confederacións provincias de empresarios, e á 

complexidade de identificar informantes por cada sector de actividade, sen que a 

interlocución xeral cos responsables de formación puidera dar lugar a información fiable 

sobre as competencias técnicas precisas para o desempeño de cada ocupación identificada. 

Non obstante, este equipo recomenda que os responsables de formación das confederacións 

distribúan os cuestionarios segundo ocupación ou familia profesional ás organizacións 

sectoriais correspondentes, para poder obter unha información mais completa dos resultados 

que a continuación se presentarán. 

2. Os resultados obtidos na fase 4 trasladaranse a unha enquisa piloto na Fase 5 (que queda 

fóra do obxecto deste informe, se ben para o seu desenvolvemento entregarase á FGT os 

cuestionarios necesarios para o desenvolvemento da ferramenta online). O obxectivo da 

enquisa e ampliar  a mostra de axentes consultados, fornecendo así a validez e robustez dos 

resultados; así como probar a eficacia da ferramenta estatística cara á súa utilización en anos 

seguintes. 

 

No apartado seguinte resumiránse en fichas e para cada unha das 25 ocupacións sobre as que 

obtivemos información, as necesidades de formación que foron percibidas polos entrevistados 

como “bastante importantes” ou “moi importantes” en catro bloques principais: 
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I. O bloque das competencias técnicas ou ”coñecementos” propios de cada ocupación. 

Para iso, partiuse dos coñecementos silabados polo Observatorio Estatal das Ocupacións 

no seu informe 2018, e ademáis, engadiuse algún sinalado polo axentes sociais 

entrevistados e que no estaba inicialmente nos cuestionarios deseñados ao efecto. 

II. O bloque das “competencias transversais”, nas que se inclúen competencias ofimáticas 

xa case “clásicas” e competencias en idiomas. 

III. O bloque das competencias en “tecnoloxías emerxentes”: en cada unha das ocupacións, 

os entrevistados foron preguntados pola relevancia das tecnoloxías emerxentes para o 

desempeño da ocupación sobre a que eran entrevistados. Neste sentido, este bloque é 

completamente novidoso en traballos desta natureza, pois evitouse calquera tipo de 

distorsión, e preguntouse sobre este tipo de competencias para todas as ocupacións 

xeradoras de emprego. 

IV. Por último, os informantes tamén foron preguntados pola importancias das chamadas 

competencias brandas (soft competencies) para o desempeño de calquera ocupación. 

Neste sentido, tomouse como punto de partida as competencias brandas sinaladas polo 

World Economic Forum en 2019 (“The future of jobs”). De novo, este tipo de preguntas 

é totalmente novidoso. En traballos deste tipo, e para evitar distorsións, administrouse 

este bloque de preguntas a calquera entrevistado sobre calquera tipo de ocupación. 

En resumo: 

✓ as preguntas sobre “competencias clásicas” (técnicas e transversais) tomaron como 

punto de partida a análise prospectiva do Observatorio Estatal das Ocupacións.  

✓ Para o análise das competencias relacionadas coas “Tecnoloxías Emerxentes” deseñouse 

un bloque de preguntas común a todas as ocupación, e baseado nas competencias 

identificadas pola análise realizada no estudo “Oportunidades Industria 4.0. en Galicia” 

(Xunta de Falicia-IGAPE-Atiga, 2017). 

✓ Para a análise das soft competencies, tomouse o catálogo de competencias brandas que 

sinalou o World Economic Forum no Informe “The future of jobs 2020” (WEF, 2019)2. 

 

 
2 Os cuestionarios para a detección de necesidades de formación, personalizados por ocupacións, se anexan a este 

informe. 
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4. Análise individual  por ocupacións. 

Ao longo da seguinte sección inclúense unha ficha por cada unha das 25 ocupacións sobre as que 

se obtivo información a través das eentrevistas, qeu resumen aquelas competencias (´tecnicas, 

transversais, relacionadas coas tecnoloxías emerxentes e comptencias brandas), qeu forn 

percibidas polos entrevistados como “moi importantes” ou “bastante importantes” para o 

correcto desempeño desa ocupación. 
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Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

DIRECTORES FINANCEIROS

Risk Advisory. Diagnósticos Financeiros
Xestión do risco
RPA Robotics Process Autom

ation
Software Interface Program

ación
Software especializado xestión
Aplicacións Multiplataform

a
Análise contable e orzam

entario
Xestión de Tesourería
Atención á em

presa: Xestión Tributaria
Contabilidade Internacional
Transparencia nas AAPP
Responsabilidade Corporativa

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Básico)
Correo Electrónico (Básico)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Contabilidade
Mercado de valores
Medios de financiación
Medios de pago
Creación de m

icroem
presas

Coñecem
entos Financeiros

Lexislación laboral
Lexislación protección de datos
Norm

as e sistem
as de calidade

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Procedem
ento adm

inistrativo
Trám

ites coas AAPP/Adm
inistración electrónica

Subvencións e trám
ites de solicitude

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Inglés
Francés

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS E DE PRODUCIÓN

Adaptación á industria 4.0
TICs e coñecem

entos e análises de BIG DATA
Com

unicacións e telem
antem

ento
Variadores de velocidade
Clim

atización
Ilum

inación
Enerxía solar fotovoltaica
Seguridade de m

áquinas
Form

ación en instrum
entación

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Organización do traballo/xestión de RR.HH
Lexislación laboral
Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos
Norm

as e sistem
as de calidade

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Trám
ites coas AAPP/Adm

inistración electrónica

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Inglés: C C C C C
Alem

án: A A A

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS
Cinem

agraph
After Effects
Photoshop
Illustrator
InDesign
Prem

iere
Cám

aras para fotografía e rodaxe
Audition
Transm

edia, social m
edia e tendencias artísticas

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS
O

fim
ática/Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Procesador de texto (Básico)
Folla de cálculo (Básico)
Base de datos (Básico)
Presentacións (Básico)
Correo electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)
Coñecem

entos financeiros

Creación de m
icroem

presas
Medios de pago
Coñecem

entos Xurídicos e N
orm

ativa

Lexislación laboral
Prevención riscos laborais
Norm

ativa para establecerse com
o autónom

o/creación de em
presas

Funcionam
ento das Adm

inistracións Públicas

Procedem
ento adm

inistrativo
Trám

ites coas AAPP / Adm
inistración electrónica

Dereitos e deberes dos autónom
os

Subvencións e trám
ites de solicitude

Idiom
as

Inglés: B B B B B

COMPETENCIAS DE TECNOLOXÍAS EMERXENTES
Autom

atización e robótica
Interacción hom

e/m
áquina

IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS “SOFT”
Resolución de problem

as com
plexos

Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

SECTOR:

DESEÑADORES GRÁFICOS E MULTIMEDIA



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

ANALISTAS DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN

Dirección e xestión de proxectos
Medidas de recursos e tem

pos
Análise de estruturas e avaliación do sistem

a
Análise de procedem

entos e m
étodos

Norm
ativa de protección de datos

Xestión da Investigación
Desenvolvem

ento e Innovación (I+D+i)
Procesos da innovación
Adaptación a novos servizos ou produtos
Preparación de proxectos I+D+i en Horizonte 2020
Certificación en Inform

ation Tecnology Infraestructure Library (ITIL)
Certificacións do Project Managem

ent Institute (PMI)
Técnicas para a xestión de datos m

asivos

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)
Aplicación de xestión de proxectos (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Contabilidade
Mercado de valores
Medios de financiación
Medios de pago
Creación de m

icroem
presas

Coñecem
entos Financeiros

Organización do traballo / xestión de RRHH
Lexislación laboral
Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos
Lexislación com

ercial/venda
Norm

as e sistem
as de calidade

Norm
ativa para establecerse com

o autónom
o/creación de em

presas
Lexislación europea en I+D+i
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI)

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Procedem
ento adm

inistrativo
Trám

ites coas AAPP/Adm
inistración electrónica

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Inglés: C C C C C

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS

Actualización no cam
po do Managem

ent e da industria desde unha 
perspectiva global
Actualización en técnicas de avaliación: instrum

entos, m
étodos e 

técnicas de diagnoses e avaliación de orientación profesional 
dirixidos a persoas e grupos
Metodoloxía didáctica para conducir as sesións grupais de orienta-
ción e program

as de inserción socio-laboral
Actualización en novas tecnoloxías e program

as inform
áticos

Novos perfís profesionais e itinerarios form
ativos

Técnicas de busca de em
prego

Mercado laboral español e de outros países europeos

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Medios de pago
Creación de m

icroem
presas

Coñecem
entos Financeiros

Organización do traballo / xestión de RRHH
Lexislación laboral
Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos
Norm

as e sistem
as de calidade

Norm
ativa para establecerse com

o autónom
o/creación de em

presas

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Procedem
ento adm

inistrativo
Trám

ites coas AAPP/Adm
inistración electrónica

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Inglés: B B B B B
Francés: B B B B B
Alem

án: B B B B B

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

ANALISTA DE REDES INFORMÁTICAS

Experiencia en Arquitecturas/Tecnoloxías/Protocolos/Networking 
(JEEx, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, DNS, FTP, SFTP/SSH, TFTP, DHCP, 
SMTP, SCTP, Diam

eter, Radius, software defined networks, configura-
ción de redes CISCO e Juniper, VPN, VLAN, VSAN, VRF, v PC, configura-
ción Firewall, iptables)
Experiencia en adm

inistración de sistem
as operativos (Linux, 

MacOSX server e Microsoft W
indows Server)

CISCO, Redes e Fibra Óptica
UNIX: POSIX (HPUX, LINUX...) sistem

a operativo e Shell scripting
COBOL: ANSI COBOL 1985/2002
ORACLE: A nivel de usuario (SQL, PL/SQL, coñecem

entos da 
arquitectura de base de datos)
Program

ación de Redes en UNIX (principalm
ente IP, utilización de 

sockets)
Protocolos de redes específicas utilizadas pola em

presa
Xestión de sistem

as inform
áticos

Seguridade inform
ática

Redes inalám
bricas

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Organización do traballo / xestión de RRHH
Lexislación laboral
Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos
Lexislación com

ercial / venda
Norm

as e sistem
as de calidade

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Inglés: C C C C C

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS
As necesidades form

ativas derívanse na súa m
aioría da actualización 

das ferram
entas inform

áticas.
CATIA
PRO E
NX (UNIGRAPHICS)
SOLID W

ORK
Modelado en 3D e BIM, (REVIT e ArchiCAD) derivados dos novos 
sistem

as de construción recollidos na norm
ativa europea e relaciona-

dos co aforro enerxético e os edificios intelixentes
HULK e C3X (ferram

entas para certificados de eficiencia enerxética)

Adem
ais das ferram

entas inform
áticas detéctanse necesidades na 

seguinte form
ación:

Materiais utilizados en Passive House e novos sistem
as construtivos

COMPETENCIAS DE TECNOLOXÍAS EMERXENTES
Autom

atización e robótica
Interacción hom

e/m
áquina

IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS “SOFT”
Resolución de problem

as com
plexos

Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

SECTOR:

DELINEANTES E DEBUXANTES TÉCNICOS

Inglés: B B B B B

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

TÉCNICOS E ANALISTAS DE LABORATORIO EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Form
ación en ensaios físicos

Metroloxía
Análises quím

icos e técnicas analíticas
Soft Skills/Habilidades sociais (proactividade, paixón, m

otivación, 
aprendizaxe continuo, em

patía, xestión do tem
po, capacidade de 

atención e de escoita, responsabilidade)
Xestión das em

ocións
PRL Prevención de Riscos Laborais
SAP Business Suite
Directiva sobre em

isións industriais
Norm

ativas ISO
Traballos e xestión das paradas de planta
Metodoloxía didáctica
Dereito laboral e Seguridade Social
Plan de protección
Medio Am

biente e sustentabilidade
Calidade
Norm

as ISO
Conference Call
Paquete SharePoint

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)
Calendario com

partido de outlook (Básico)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Organización do traballo/xestión de RR.HH
Lexislación laboral
Prevención riscos laborais
Norm

as e sistem
as de calidade

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Inglés: A A A A A
Alem

án: A A A A A

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

CHEFS

Com
idas creativas

Com
idas baixas en calorías

Controis de alim
entos e bebidas

Control de aprovisionam
ento

Program
as de xestión

Optim
ización de custos

Presentación de pratos e buffets
Reciclaxe de residuos
Novas técnicas aplicadas á cociña: cocina ao vacío
Pastelería
Recursos hum

anos (liderado, m
otivación, xestión dinám

ica e flexible…
.)

Coñecem
ento de alerxénicos

Dirección de cociña
Maquinaria avanzada de cociña
Sistem

as e norm
as de calidade

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Base de datos (Básico)
Correo electrónico (Básico)
Internet/ redes sociais (Básico)
Manexo de tablets, TPV con PDA (Básico)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Prevención riscos laborais
Hixiene alim

entaria
Manipulación de alim

entos

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Inglés: B B B B B
Francés: A A A A A
Alem

án: A A A A A

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

TÉCNICOS EN OPERACIÓNS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Linux
W

indows
Redes e Fibra
Asterisk
W

indows Server
Cisco
Sistem

as satélite iDirect
Iniciación á ciberseguridade
Certificacións
Hacking ético e auditoría web

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos
Lexislación com

ercial / venda
Norm

as e sistem
as de calidade

Norm
ativa para establecerse com

o autónom
os / creación de em

presas

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Inglés: C C C B B

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)

Medios de financiación
Creación de m

icroem
presas

Coñecem
entos Financeiros



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

TÉCNICOS EN ASISTENCIA AO USUARIO DE TICS

Instalación e configuración tanto de sistem
as operativos com

o 
aplicacións inform

áticas e m
icroinform

áticas
Configuración, instalación e m

antem
ento de redes a nivel local, 

internet e extranet
Manexo, instalación e configuración de ferram

entas que perm
itan 

alm
acenar, traballar, xestionar ficheiros e copias de seguridade na 

nube
Form

ación específica da em
presa (aplicacións, program

as)
Creación de páxinas W

eb
Form

ación práctica relacionada coa localización de problem
as ou 

fallos, análise das súas causas e busca de solucións (inform
ática, 

electricidade, electrónica)
Certificacións en tecnoloxía MSC, Linux ou Macintosh
Atención ao cliente

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos
Lexislación com

ercial / venda
Norm

as e sistem
as de calidade

Norm
ativa para establecerse com

o autónom
os / creación de em

presas

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Inglés: C C C C C

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)

Medios de financiación
Creación de m

icroem
presas

Coñecem
entos Financeiros



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

EMPREGADOS DE CONTABILIDADE

Coñecem
ento de SAP (Sistem

a de Planificación de recursos 
Em

presariais: sistem
a inform

ático que perm
ite ás em

presas 
adm

inistrar os seus recursos hum
anos, financeiros, contables, 

produtos loxísticos,…
) debido a que as principais em

presas do 
m

undo utilizan este sistem
a para xestionar dunha m

aneira exitosa 
todas as fases dos seus m

odelos de negocios.
Program

as de xestión: A3ECO, A3REN, Oracle NetSuite e Microsoft 
Dynam

ics
Coñecem

ento na xestión contable, fiscal e laboral (Nóm
inas, 

Seguros) das em
presas.

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Contabilidade
Medios de financiación
Medios de pago

Coñecem
entos Financeiros

Trám
ites coas AAPP / Adm

inistración electrónica
Dereitos e deberes dos autónom

os
Subvencións e trám

ites de solicitude

Coñecem
entos das adm

inistracións públicas

Inglés: A A A A A
Francés: - A - - A
Alem

án: - A - - A

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

EMPREGADOS DE CONTROL DE PERSOAL E NÓMINAS

Program
as de nóm

inas
Program

as inform
áticos de xestión de persoal e seguridade social

Program
as de seguros sociais (sistem

a SILTRA)
Actualización en bonificacións, contratación, subvencións
Coaching e captación de clientes
Xestión de accións de form

ación para o em
prego

Docencia da form
ación para o em

prego
Adm

inistración electrónica
Rexistros contables
Xestións tributarias propias da actividade da em

presa
Actualizacións da lexislación laboral
Novas contornas de traballo
Ciberseguridade: Adm

inistración do control de acceso á inform
ación

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)
Gravación de datos (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Inglés: A A A A A
Francés: A A A A A
Alem

án: B B B B B
Árabe: A - A A -

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)

Organización do traballo / xestión de RRHH
Lexislación laboral
Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos
Lexislación com

ercial / venda
Norm

ativa para establecerse com
o autónom

os / creación de em
presas

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Contabilidade
Mercado de valores
Medios de financiación
Medios de pago
Creación de m

icroem
presas

Coñecem
entos Financeiros

Procedem
ento adm

inistrativo
Trám

ites coas AAPP / Adm
inistración electrónica

Dereitos e deberes dos autónom
os

Subvencións e trám
ites de solicitude

Coñecem
entos das adm

inistracións públicas



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

EMPREGADOS DE OFICINA DE SERVIZOS DE APOIO Á PRODUCIÓN

Com
unicación em

presarial e atención a clientes
Xestión de contas
Técnicas de venda
Xestión de queixas e reclam

acións
Xestión de custos na venda
Control de custos
Aplicacións inform

áticas de xestión em
presarial

Coñecem
entos loxísticos

Novos procesos produtivos
Inglés técnico

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Trám
ites coas AAPP/Adm

inistración electrónica
Dereitos e deberes dos autónom

os
Subvencións e trám

ites de solicitude

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Inglés: A A A A A
Francés: A - A - -

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Organización do traballo / xestión de RRHH
Lexislación laboral
Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos
Lexislación com

ercial / venda
Norm

ativa para establecerse com
o autónom

o/creación de em
presas

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Contabilidade
Medios de financiación

Coñecem
entos Financeiros



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

EMPREGADOS DE LOXÍSTICA E TRANSPORTE DE PASAXEIROS E MERCADORÍAS

Análise de custos de distribución e deseño de redes loxísticas. 
Maxim

izar o aforro de custos operativos. Eficiencia.
Estudios de tem

po e prazos de entrega
Diagnose loxística de procesos e m

ellora dos m
esm

os. Coñecem
en-

to técnico do produto
Coñecem

ento de loxística previo ao reparto. Distribución capilar. 
Loxística interna e inversa.
Xestión de flota
Sustentabilidade nos procesos de produción e distribución. Xestión de residuos.
Coñecem

ento de loxística interm
odal e de distribución capilar

Optim
ización de xestión de term

inais interm
odais

Utilización de term
inais intelixentes

Integración de fluxos de term
inais e custos

Solución específica con visión global da cadea loxística
Integración de e–commerce en servizos, vencellados a transaccións comerciais
Outsourcing: externalización de servizos
Consultaría loxística
Com

ercio internacional integral
Aplicación das TIC´S ao proceso loxístico
Novas tecnoloxías para a xestión de clientes

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Trám
ites coas AAPP/Adm

inistración electrónica
Aduanas

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Inglés: C C C C C
Francés: B B B B B
Alem

án: A - A A -

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)

Procesador de Texto (Avanzado)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Avanzado)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Organización do traballo / xestión de RRHH
Lexislación laboral
Prevención riscos laborais
Lexislación com

ercial / venda

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Contabilidade
Medios de financiación

Coñecem
entos Financeiros



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS

Planificación da produción
Coñecem

entos de alérxenos e intolerancias alim
entarias

Novos produtos e novas form
as de preparalos

Dietética e nutrición
Técnicas de venda, venda on line, etc.
Escaparatism

o
Control de stock
Xestión e supervisión de produtos frescos
Atención ao cliente
Xestión de queixas e reclam

acións
Xestión com

ercial
Xestión de equipos hum

anos
Novas tecnoloxías. Im

plantación de venda on line, plataform
as de 

cobro, etc.
Novos servizos
Novos produtos
Software loxístico

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Básico)
Folla de Cálculo (Avanzado)
Base de Datos (Avanzado)
Presentacións (Básico)
Correo Electrónico (Avanzado)
Internet/ redes sociais (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Contabilidade
Medios de pago

Coñecem
entos Financeiros

Organización do traballo / xestión de RRHH
Lexislación laboral
Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos
Lexislación com

ercial / venda
Norm

as e sistem
as de calidade

Diversidade e plans de igualdade

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Inglés: B - B B -
Francés: A - A A -
Alem

án: A - A A -

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS

Atención ao cliente
Técnica de vendas
Coñecem

ento técnico sobre o produto
Caixa e equipos utilizados no cobro e pago de operacións de venda
Rexistro de operacións de cobro e pago
Recepción e clasificación de m

ercadorías
Control de stock
Escaparatism

o
Form

ación sobre sistem
as de radiofrecuencia, term

inais de cobro, 
dispositivos utilizados en tenda
Cam

bios organizativos: incorporación da venda online ao traballo da 
tenda
Novos requirim

entos do m
ercado: personal shopper

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Básico)
Folla de Cálculo (Básico)
Base de Datos (Básico)
Presentacións (Básico)
Correo Electrónico (Básico)
Internet/ redes sociais (Básico)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Contabilidade
Creación de m

icroem
presas

Medios de financiación
Medios de pago

Coñecem
entos Financeiros

Protección de datos
Lexislación com

ercial / venda
Norm

as e sistem
as de calidade

Norm
ativa para establecerse com

o autónom
os / creación de em

presas

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Trám
ites coas AAPP/Adm

inistración electrónica
Dereitos e deberes dos autónom

os
Subvencións e trám

ites de solicitude

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Inglés: B - B B -

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

EXPENDEDORES DE GASOLINEIRAS

Atención ao cliente
Mantem

ento do autom
óbil

Nocións básicas de hostalería
Merchandising
Manexo de substancias quím

icas
Protección e extinción de incendios
Adecuación a novas tecnoloxías e cam

bios no m
ercado

Orientación ao cliente

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Básico)
Folla de Cálculo (Básico)
Correo Electrónico (Básico)
Term

inal. Punto de venda TPV (Básico)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Prevención en riscos laborais específicos en descargas e derram
es

Manexo de produtos quím
icos, nun sector cunha problem

ática especial

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Inglés: A – A A -

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

VENDEDORES A DOMICILIO

Coñecem
entos específicos dos produtos

Técnicas de vendas
Relacións públicas
Creatividade
Contratos de venda e form

as de financiación

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Básico)
Folla de Cálculo (Básico)
Base de Datos (Básico)
Presentacións (Básico)
Correo Electrónico (Básico)
Internet/ redes sociais (Básico)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Contabilidade
Medios de financiación
Medios de pago

Coñecem
entos Financeiros



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

MECÁNICOS-INSTALADORES DE REFRIXERACIÓN E CLIMATIZACIÓN

Carné profesional RITE (Regulamento de instalacións térmicas de edificios)
Transporte e m

anipulación de gases fluorados
Prevención e control integral de Legionella
Traballo con soldadura branda
Prevención riscos laborais en altura
Operador de carretillas elevadoras e plataform

as segundo norm
as UNE

Mantem
ento de equipos solares térm

icos en edificios
Eficiencia enerxética

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Básico)
Folla de Cálculo (Básico)
Correo Electrónico (Básico)
Internet/ redes sociais (Básico)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Prevención riscos laborais
Lexislación protección de datos
Lexislación com

ercial / Venda
Norm

as e sistem
as de calidade

Norm
ativa para establecerse com

o autónom
os / Creación de em

presas

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Creación de m
icroem

presas

Coñecem
entos Financeiros

Inglés: A A A A A

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)

Dereitos e deberes dos autónom
os

Subvencións e trám
ites de solicitude

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

MECÁNICOS E AXUSTADORES DE VEHÍCULOS A MOTOR

Coñecemento de sistemas eléctricos, electrónicos e informáticos de vehículos
Mantem

ento de vehículos híbridos e eléctricos
Mantem

ento en electrom
ecánica de vehículos

Mantem
ento do m

otor e os seus sistem
as auxiliares

Mantem
ento dos equipos e m

aquinaria
Actualización en m

ecánica de m
otores

Coñecem
entos de hidráulica e neum

ática
Soldadura MIG/MAG/SMAW

/TIG/Resistencia
Manexo de robots de soldadura
Actualización continua nas aplicacións inform

áticas
Instalación e mantemento de equipos de son, comunicación, informáticos
Instalación de accesorios para com

bustibles alternativos
Técnicas de diagnose. Avaliación do diagnóstico
Calibración de sensores
Utilización de robots
Mecatrónica
Mantem

ento dos sistem
as de eficiencia enerxética e seguridade

Adaptación á norm
ativa da Unión Europea en seguridade, xestión 

m
edioam

biental e reciclaxe
Manexo e utilización de equipos de protección, saúde e prevención de 
riscos laborais
Técnicas de inform

ación e asesoram
ento ao cliente

Econom
ía circular

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Correo Electrónico (Básico)
Internet / Redes sociais (Avanzado)
Aplicacións de diagnose (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Inglés: A A A - -
Francés: - A - - -
Alem

án: - A - - -

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)

Prevención riscos laborais
Lexislación com

ercial / Venda
Norm

as e sistem
as de calidade

Norm
ativa para establecerse com

o autónom
os / Creación de em

presas

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Trám
ites coas AAPP/Adm

inistración electrónica
Dereitos e deberes dos autónom

os

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Creación de m
icroem

presas
Medios de pago

Coñecem
entos Financeiros



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

PANADEIROS, PASTELEIROS E CONFEITEIROS

Novas técnicas panadeiras
Aparatos para ferm

entación controlada en tem
po e tem

peratura
Batido e cociñado
Seguridade e hixiene alim

entaria
Atención ao público
Candy bar (Mesa, buffet de doces e lam

betadas), Baby shower 
(“festa de nacem

ento”)
Catering

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Procesador de Texto (Básico)
Folla de Cálculo ( Básico)
Base de Datos ( Básico)
Presentacións (Básico)
Correo Electrónico (Básico)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Creación de m
icroem

presas
Medios de financiación
Medios de pago

Coñecem
entos Financeiros

Prevención riscos laborais
Lexislación com

ercial / Venda
Norm

as e sistem
as de calidade

Norm
ativa para establecerse com

o autónom
os / Creación de em

presas

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Dereitos e deberes dos autónom
os

Subvencións e trám
ites de solicitude

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Inglés: A A A A A
Francés: A A A A A

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

CONDUTORES ASALARIADOS DE AUTOMOBILES, TAXIS E FURGONETAS

Condución eficiente e segura
Coñecem

entos de m
ecánica e eléctrica do autom

óbil
Condución e m

antem
ento do vehículo híbrido

Taxím
etro e GPS

Planificación de rutas
Novas TIC con aplicacións para m

edios de pago polos clientes
Tratam

ento e control do estrés na condución laboral
Módulo form

ativo sanitario para am
bulancias

Manipulación de m
ercancías perigosas

Colocación e m
anipulación de cargas

e-Com
m

erce e estratexias de Marketing
Intelixencia em

ocional e com
unicación (taxi, transporte de viaxeiros)

Inglés básico (internacionalización do transporte)
Atención ao cliente e com

unicación
Condución en circunstancias extrem

as
Prim

eiros Auxilios
Econom

ía circular e seguridade m
edioam

biental
Aplicacións informáticas relacionadas coa comunicación e redes sociais
Norm

ativa, adecuación norm
ativa europea e im

postos

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Correo Electrónico (Básico)
Internet / Redes sociais (Avanzado)
Novas TIC e aplicacións (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Prevención riscos laborais
Lexislación com

ercial / venda
Norm

ativa para establecerse com
o autónom

os / Creación de em
presas

Norm
ativa sobre infraestruturas, tráfico e transporte

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Creación de m
icroem

presas
Medios de pago
Novos software

Coñecem
entos Financeiros

Trám
ites coas AAPP/Adm

inistración electrónica
Dereitos e deberes dos autónom

os
Subvencións e trám

ites de solicitude

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Inglés: A A A A -
Francés: A - - - - 
Alem

án: A - - - - 

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

CONDUTORES ASALARIADOS DE CAMIÓNS

Condución económ
ica e eficiente. Por necesidade de aforro de 

com
bustible

Tacógrafo dixital
Dependendo da necesidade: Mercadorías perigosas, perecedeiras ou 
transporte de anim

ais
Extinción de incendio, reciclaxe do CAP, m

anexo de extintores
Utilización do GPS ou alternativas
Uso de Tablet ou sim

ilares
Xestión no servizo de aduanas

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Correo Electrónico (Básico)
Internet / Redes sociais (Básico)
Utilización do GPS ou alternativas (Básico)
Uso de tablet ou sim

ilares ao tratar con docum
entos dixitais com

o 
cartas de portes (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Prevención riscos laborais
Coñecem

ento actualizado de norm
ativa sobre tráfico e transporte

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Creación de m
icroem

presas
Medios de financiación
Medios de pago
Xestión de m

icroem
presas

Pago online (dixital) dende cam
ión

Coñecem
entos Financeiros

Trám
ites coas AAPP/Adm

inistración electrónica
Xestión no servizo de aduanas (Moi im

portante en TIR)

Coñecem
entos das Adm

inistracións Públicas

Inglés: A - - - - 
Francés: A - - - - 
Alem

án: A - - - - 

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)



Necesidades de CUALIFICACIÓN da poboación activa en sectores clave do tecido productivo de Galicia

SECTOR:

CONDUTORES DE MOTOCICLETAS E CICLOMOTORES

Mantem
ento e reparacións sinxelas da m

otocicleta / ciclom
otor

Medidas de seguridade laboral e na condución
Manipulación de alim

entos e seguridade alim
entaria

Coñecem
ento e seguim

ento de rutas
Loxística previa ao reparto

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONAIS

Resolución de problem
as com

plexos
Coordinación con outros
Xestión de persoas
Pensam

ento crítico
Capacidade de negociación
Control de calidade
Orientación de servizo
Escoita activa
Creatividade
Flexibilidade cognitiva

COMPETENCIAS SOFT

Autom
atización e robótica

Interacción hom
e/m

áquina
IoTFabricación aditiva
Materiais intelixentes
Loxística avanzada
Modelización e sim

ulación de procesos
Big data/data analytics
Seguridade

COMPETENCIAS EN TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Correo Electrónico (Básico)
Internet / Redes sociais (Básico)
GPS (Avanzado)

COÑECEMENTOS TÉCNICOS XERAIS (TRANSVERSAIS)
O

fim
ática / Tecnoloxías da Inform

ación e Com
unicación

Prevención riscos laborais
Norm

ativa sobre m
anipulación alim

entaria
Norm

ativa sobre seguridade viaria e circulación

Coñecem
entos N

orm
ativos  / Xurídicos

Medios de pago
Manexo de cantidades pequenas de diñeiro en efectivo

Coñecem
entos Financeiros

Inglés: A - A A - 

IDIOMAS (TRANSVERSAIS)
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5. Necesidades formativas en competencias brandas e 

competencias  relacionadas coas tecnoloxías emerxentes: análise 

por familias profesionais. 

 

En primeiro lugar, realizarase unha análise agregado dos datos recollidos mediante enquisa, coa 

intención de observar una imaxe xeral da situación actual de necesidades formativas no sectores 

estratéxicos galegos. En concreto, analizaranse as posibles necesidades formativas no eixo das 

competencias relacionadas coas tecnoloxías emerxentes e as chamadas competencias “soft” ou 

competencias brandas.  

O obxectivo da recollida de datos mediante enquisas piloto ten como obxectivo ampliar a mostra 

de axentes consultados, o que permite comprobar a eficacia da ferramenta estatística con fin de 

mellorala ou ben utilizala en anos vindeiros en avaliacións posteriores. 

 

5.1. Datos agregados por tipo de competencias 

A táboa 1 mostra os datos agregados das necesidades formativas no eixo das competencias 

relacionadas coa utilización das tecnoloxías emerxentes. En medio, o 49,63% dos enquisados 

sitúase nunha posición media alta, isto é, case a metade da mostra cree que as competencias 

relacionadas coas TICs son moi necesarias ou bastante necesarias. Pola contra, case un 42,6% 

pensa que son pouco necesarias ou nada necesarias para a súa ocupación. Como vemos, é 

lixeiramente superior a porcentaxe de individuos que entenden estas competencias como 

necesarias, pero cabe sinalar que unha parte importante da mostra as entende como pouco ou 

nada necesarias, aínda probablemente existan diferenzas relevantes por tipo de ocupación ou 

familia profesional. Tamén é preciso sinalar que case un 9,3% non contesta a esta pregunta, 

probablemente por falta de información. 
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Táboa 1. Elaboración propia. 

 

A ilustración 1 mostra os datos agregados relativos ás competencias relacionadas coas TICs de 

forma gráfica. Apreciase claramente como os ámbitos onde existe unha necesidade máis elevada 

de formación, ordenados de maior a menor son os relacionados coa Seguridade (83,33% pensa 

estas competencias como moi necesarias ou bastante necesarias), a IoT (66,67%) e a Interacción 

home/máquina (en torno ao 50%). 

Pola contra, os ámbitos onde se aprecia menos necesidade de formación, de menos a máis, garda 

relación coa Fabricación aditiva (o 60% da mostra cree que é pouco ou nada necesaria), a 

Modelización e simulación de procesos (56,67%) e a Automatización e robótica (50%). 

Tamén, é preciso destacar que alo menos 1 de cada 10 individuos non responde á esta cuestión 

nos ámbitos da Automatización e robótica, a Fabricación aditiva, os Materiais intelixentes, a 

Loxística avanzada e no Big Data. 

 

 

Ilustración 1. Elaboración propia. 

Automatización e 

robótica

Interacción 

home/máquina
IoT

Fabricación 

aditiva

Materiais 

intelixentes

Loxística 

avanzada

Modelización e 

simulación de 

procesos

Big data/ 

data 

analytics

Seguridade Promedios

Moi necesaria 23,33% 26,67% 36,67% 20,00% 30,00% 13,33% 16,67% 26,67% 63,33% 28,52%

Bastante 

necesaria
16,67% 23,33% 30,00% 6,67% 16,67% 33,33% 23,33% 20,00% 20,00% 21,11%

Pouco necesaria 33,33% 30,00% 16,67% 40,00% 16,67% 30,00% 36,67% 30,00% 3,33% 26,30%

Nada necesaria 16,67% 13,33% 10,00% 20,00% 23,33% 16,67% 20,00% 16,67% 10,00% 16,30%

NS/NC 10,00% 6,67% 6,67% 13,33% 13,33% 10,00% 6,67% 10,00% 6,67% 9,26%

Competencias relacionadas coa utilización de tecnoloxías emerxentes
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No referido ás chamadas competencias brandas (táboa 2), as diferenzas entre os niveis medios 

son claramente diferentes que no caso das competencias relacionadas coas TICs. Un 56% dos 

individuos enquisados cree que este tipo de competencias son moi necesarias ou bastante 

necesarias, fronte a só un 8,67% que as considera pouco ou nada necesarias. Porén, non 

soamente destaca esta enorme diferenza entre valoracións, senón que tamén semella relevante 

que case o 37% dos enquisados non responde a esta cuestión. Isto pode deberse a un problema 

de falta de información, que existe unha gran variación por ocupación, ou ben semella que é 

preciso afinar a ferramenta para capturar mellor as posibles necesidades que poidan existir. Esta 

cuestión abordarase nun epígrafe posterior, onde analizaranse os datos polo miúdo, por familias 

profesionais. 

 

 

Táboa 2. Elaboración propia. 

 

A ilustración 2 mostra de forma gráfica os datos relativos ás necesidades de formación no relativo 

ás competencias brandas. Todas as categorías correspondentes a este tipo de competencias 

mostran niveles de necesidade altos, é dicir, en todas as categorías a maiorías dos enquisados 

indica unha necesidade de formación alta ou moi alta, algo que é preciso ter en conta. Os ámbitos 

onde se aprecian unha maior necesidade de formación, ordenados de maior a menor, están 

relacionados con a Coordinación con outros (70% dos individuos creen que esta competencia é 

moi necesaria ou bastante necesaria), a Resolución de problemas complexos (63,33%), o Control 

de calidade (63,33%), a Capacidade de negociación (60%), a Escoita activa (56,67%), o 

Pensamento crítico (53,33%, a Orientación de servizo (50%) e a Flexibilidade cognitiva (50%). Sen 

embargo, como dicíamos, o resto da mostra non se sitúa nas categorías correspondentes á pouca 

ou nula necesidade de formación, senón que non responde a esta pregunta. Os datos apuntan a 

que no conxunto das competencias brandas, en medio, o 36,67% non responde a esta cuestión. 

Resolución de 

problemas 

complexos

Coordinación con 

outros

Xestión 

de 

persoas

Pensamento 

crítico

Capacidade 

de 

negociación

Control de 

calidade

Orientación de 

servizo

Escoita 

activa
Creatividade

Flexibilidade 

cognitiva
Promedios

Moi necesaria 43,33% 36,67% 26,67% 33,33% 40,00% 53,33% 30,00% 30,00% 33,33% 30,00% 35,67%

Bastante 

necesaria
20,00% 33,33% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 26,67% 13,33% 20,00% 20,33%

Pouco necesaria 3,33% 0,00% 13,33% 10,00% 3,33% 3,33% 13,33% 3,33% 16,67% 10,00% 7,67%

Nada necesaria 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 1,00%

NS/NC 36,67% 33,33% 36,67% 40,00% 36,67% 33,33% 36,67% 40,00% 36,67% 36,67% 36,67%

Competencias “soft”
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O datos indican un posible descoñecemento importante en canto ás necesidades formativas de 

este tipo de competencias ou ben, un descoñecemento dos distintos conceptos ou as 

implicacións deste tipo de competencias. 

 

 

Ilustración 2. Elaboración propia. 

 

En resumo, case a metade da mostra cree que as competencias relacionadas coas TICs son moi 

necesarias ou bastante necesarias. Pola contra, case un 42,6% pensa que son pouco necesarias 

ou nada necesarias para a súa ocupación. 

Tamén no referido ás chamadas competencias brandas apréciase en xeral importantes 

necesidades formativas e dunha forma máis contundente que no caso das TICs, xa que o 56% dos 

individuos enquisados cree que este tipo de competencias son moi necesarias ou bastante 

necesarias, fronte a só un 8,67% que as considera pouco ou nada necesarias. Porén, a elevada 

taxa de non resposta neste eido competencial, resulta chamativa e é preciso analizala polo miúdo 

no seguinte epígrafe. 

Unha vez analizada a imaxe panorámica das necesidades, resulta de interese abordar a análise 

dos datos recollidos sementando a mostra por familias profesionais a partires da ocupación do 

individuo. A análise por ocupación non ten cabida neste texto, xa que a mostra (n=31) coa que se 

conta é totalmente insuficiente para desagregar os datos en categorías tan estreitas. Pola contra, 
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o tamaño da mostra permite a análise por familias profesionais e, ademais, pode resultar de gran 

valor. 

 

5.2. Datos desagregados por familias profesionais 

Administración e Xestión 

No referido á familia profesional de Administración e Xestión, no referido ás competencias no 

ámbito das TICs, en xeral os datos sinalan uns niveis similares en canto aos individuos que creen 

que estas competencias son necesarias (47%) e nos individuos que non o creen (53%), polo que 

non se pode extraer ningunha conclusión neste senso.  

Os datos indican un alto grado de necesidade no referido á Seguridade (100% dos enquisados 

creen moi necesaria ou bastante necesaria esta competencia), no Big Data e a análise de datos 

(100%), IoT (100%) e na Interacción home/máquina (60%). 

No referido ás competencias brandas, o 40% dos individuos as entende como moi necesarias ou 

bastante necesarias, sen que ningún dos enquisados responda a esta cuestión entendendo esta 

competencias como pouco necesarias ou nada necesarias. O que si se aprecia é un nivel de non 

resposta moi elevado, de en torno ao 60%. 

Todas as competencias listadas no eixo das competencias brandas apunta a mesma distribución. 

En todos os casos o 40% entende como moi necesarias estas competencias, aínda que, como 

dicimos, o 60% dos enquisados desta familia profesional non responde a esta cuestión. 
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Ilustración 3. Elaboración propia. 

 

Artes Gráficas 

No caso das Artes Gráficas o 78% dos enquisados indica como moi necesarias ou bastante 

necesarias as competencias listadas relacionadas coas TICs, fronte ao 11% que as considera 

pouco ou nada necesarias.  

As competencias destacadas neste senso, son las relacionadas coa Automatización e robótica 

(100% dos enquisados cree que estas competencias son moi necesarias ou bastante necesarias), 

Interacción home/máquina (100%), IoT (100%), Fabricación aditiva (100%), Materiais intelixentes 

(100%) e Seguridade (100%).  No caso da Loxística avanzada, tamén apréciase unha necesidade 

formativa elevada, pero menos intensa (o 100% dos enquisados pensan esta competencia como 

bastante necesaria). 

No eixo das competencias brandas, os datos agregados non resultan significados debido ao 

tamaño da mostra (n=1). O único reseñable é que se destaca a Resolución de problemas 

complexos como moi importante. No resto de categorías, apréciase unha falta de información 

importante, xa que non existen respostas no resto de competencias. 
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Ilustración 4. Elaboración propia. 

 

Comercio e o Marketing 

Na familia do Comercio e o Marketing, os datos indican un baixo nivel de necesidade de formación 

no caso das TICs, en torno ao 20% dos individuos enquisados cree que este tipo de competencias 

son moi necesarias ou bastante necesarias na súa ocupación, fronte a un 42% dos enquisados 

que pensa que estas competencias son pouco ou nada necesarias. 

Soamente destaca o IoT e a Seguridade como competencias de necesidade de formación alta 

para esta familia profesional. 

Sen embargo, os datos amosan, de novo, unha elevada taxa de non resposta, de case o 40% nas 

competencias relacionadas coas TICs e do 50% no caso das competencias brandas. A modo de 

hipótese a falsear, os datos parecen indicar un elevado grado de descoñecemento en canto a 

estas competencias, ou mellor dito, un descoñecemento elevado da adecuación destas 

competencias para a súa ocupación, é dicir, a utilidade concreta destas competencias no traballo 

a realizar.  

Os niveis que mostran as competencias brandas en medio, é o dobre que no caso das 

competencias relacionadas coas TICs, pero aínda por debaixo do 50% (en torno ao 40% dos 

individuos cree que estas competencias son moi necesarias ou bastante necesarias). 
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As competencias máis destacadas no eido das competencias soft polos seus elevados niveis de 

necesidade (moi necesaria ou bastante necesaria) resultan a Resolución de problemas complexos 

(50%), a Coordinación con outros (50%), a Xestión de persoas (50%), a Capacidade de negociación 

(50%), o Control de calidade (50%), a Orientación de servizo (50%) e a Escoita activa (50%). Pola 

contra, o Pensamento crítico é unha competencia que se aprecia coma non necesaria (50% dos 

individuos sinálaa coma pouco necesaria). 

 

Ilustración 5. Elaboración propia. 

 

 

Edificación Civil e a Obra Civil  

Os datos relacionados coa familia da Edificación Civil e a Obra Civil, en medio, sinalan unha 

elevadísima necesidade de formación nas competencias listadas, tanto no relacionado coas TICs 

coma no caso das competencias brandas. 

Tanto é así, que o 89% en medio dos enquisados pensan as competencias relacionadas coas TICs 

coma moi necesarias ou bastante necesarias, fronte ao 11% que as entende coma pouco ou nada 

necesarias. 
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Neste senso, as competencias que máis destacan como necesarias todas as competencias listadas 

exceptuando a Loxística avanzada (se ben os datos non resultas estatisticamente significativos). 

De feito, pódense establecer dous grupos diferenciados segundo a intensidade percibida desta 

necesidade. As competencias que se perciben como “moi necesarias” son a Interacción 

home/máquina (100%), os Materiais intelixentes (100%), o Big Data (100%) e a Seguridade 

(100%). Nun segundo nivel de intensidade sitúanse a IoT (100%), a Fabricación aditiva (100%) e a 

Modelización e simulación de proceso (100%). 

En xeral, a tendencia é similar que no caso das competencias relacionadas coas TICs no referido 

ás competencias soft. O 100% dos enquisados entende estas competencias como moi necesarias 

ou bastante necesarias.  

De novo, pódense establecer dous niveis de intensidade. No nivel máis alto (competencias moi 

necesarias) inclúense a Resolución de problemas complexos (100%), a Capacidade de negociación 

(100%), o Control de calidade (100%), a Escoita activa (100%) e a Creatividade (100%). Nun 

segundo nivel de necesidade (competencias bastante necesarias) sitúanse as categorías relativas 

á Coordinación con outros (100%), a Xestión de persoas (100%), o Pensamento crítico (100%) e a 

Orientación de servizo (100%). 

 

 

Ilustración 6. Elaboración propia. 
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Fabricación mecánica 

No caso desta familia profesional, os datos medios unha falta de necesidade formativa con 

respecto ás competencias nas TICs e unha necesidade moderada no caso de algunhas da 

categorías listadas como competencias brandas.  

A única categoría relativa ás TICs que amosa unha necesidade elevada de formación é a categoría 

relacionada coa Seguridade e a Automatización e robótica (o 100% dos individuos sinala como 

bastante necesaria esta competencia). No resto de categorías, o 100% das enquisadas sinala 

como pouco necesarias ou nada necesarias as competencias listadas. 

No caso das competencias brandas, os datos sinalan unha elevada necesidade de formación no 

eido da Coordinación con outros, Xestión de persoas, Pensamento crítico, Capacidade de 

negociación e o Control de calidade (en todas estas categorías o 100% dos individuos as indica 

como bastante necesarias). 

Pola contra, a Resolución de problemas complexos, a Orientación de servizo, a Escoita activa, a 

Creatividade e a Flexibilidade cognitiva aparecen como categorías cun nivel de necesidade baixo 

(o 100% dos enquisados apunta estas categorías como pouco necesarias). 

 

 

Ilustración 7. Elaboración propia. 
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Hostalería e Turismo 

Nesta familia profesional apréciase unha importante necesidade formativa tanto nas TICs coma 

no referido ás competencias brandas.  

En medio, o 72% dos enquisados sinala coma moi necesaria ou bastante necesarias as 

competencias relacionadas coas TICs fronte a un 28% que as cree pouco ou nada necesarias. 

En concreto, son as categorías relacionadas coa Automatización e robótica, a IoT, os Materiais 

intelixentes, a Loxística avanzada e a Seguridade, as competencias que maior niveis de necesidade 

presentan (o 100% das enquisadas as sinala como moi necesarias ou bastante necesarias).  

Outras competencias que se aprecian menos necesarias pero necesarias aínda así, teñen que ver 

coa Fabricación aditiva, a Modelización e simulación de proceso e o Big Data. 

Con respecto ás competencias brandas, o 50% dos enquisados sinala como moi necesarias ou 

bastante necesarias estas competencias, aínda que a taxa de non resposta é demasiado elevada 

coma para extraer conclusións (o outro 50% dos individuos non responde a esta cuestión). En 

todo caso, a tendencia mostra que son as categorías correspondentes á Resolución de problemas 

complexos (50% dos individuos afirma que é moi necesaria ou bastante necesaria),  a Capacidade 

de negociación (50%), o Control de calidade (50%), e a Creatividade (50%) as que maior 

necesidade de formación presentan. 

 

Ilustración 8. Elaboración propia. 
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Informática e Comunicacións 

Esta familia profesional indica unha importante necesidade formativa no eixo das TICs, onde o 

94% dos enquisados afirma que estas competencias son moi necesarias ou bastante necesarias, 

fronte a soamente un 6% que as entende como pouco necesarias ou nada necesarias. 

Destacan como categorías con maior necesidade de formación a Automatización e robótica, a 

Interacción home/máquina, a IoT, os Materiais intelixentes, a Loxística avanzada, a Modelización 

e simulación de procesos, o Big Data e a Seguridade. En todas elas a porcentaxe de individuos 

desta familia profesional que as considera moi necesarias ou bastante necesarias é do 100%. Nun 

segundo nivel, estaría a Fabricación aditiva (o 75% dos individuos a sinala coma moi necesaria). 

No referido ás competencias soft, só un 25% dos enquisados cree que este tipo de competencias 

son necesarias, mentres que case un 75% non responde a esta cuestión.  

En todas as competencias listadas na categoría relativa ás competencias brandas, a distribución 

das respostas é a mesma, a saber, o 25% dos enquisados entende as competencias listadas coma 

moi necesarias mentres que o 75% non responde a esta cuestión. De novo, esta taxa tan elevada 

de non resposta imposibilita extraer algún tipo de conclusión válida. 
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Ilustración 9. Elaboración propia. 

 

Instalación e Mantemento 

Neste caso os datos apuntan a unha elevada necesidade de formación no relacionado coas TICs, 

xa que o 63% en medio dos enquisados indica estas competencias como necesarias, fronte ao 

37% que as entende como pouco ou nada necesarias.  

As competencias relacionadas coa Interacción home/máquina (66% dos enquisados pensa que 

son moi necesarias ou bastante necesarias), a IoT (66%), a Fabricación aditiva (66%), os Materiais 

intelixentes (100%), a Loxística avanzada (100%) e a Seguridade (66%), resultan as competencias 

que presentan os niveis de necesidade máis elevados.  

No referido ás competencias brandas, o 77% indica como moi necesarias ou bastante necesarias 

este tipo de competencias. 

Destacan neste senso a Resolución de problemas complexos (o 100% dos enquisados indica como 

moi necesaria ou bastante necesaria esta competencia), a Coordinación con outros (100%), a 

Xestión de persoas (100%), o Pensamento crítico (100%), a Capacidade de negociación (100%), a 

Escoita activa (67%), o Control de calidade (66%) e a Flexibilidade cognitiva (66%). 



   
 

 
64 

 

 

Ilustración 10. Elaboración propia. 

 

Química 

Nesta familia profesional o 44% entende como necesarias ou bastante necesarias as 

competencias relacionadas coas TICs, fronte ao 22% que as entende como pouco ou nada 

necesarias. Neste caso, a taxa de non resposta tamén é notable, do 33%. 

Entre as competencias que presentan niveis máis elevados, atópanse a Interacción 

home/máquina (100% dos enquisados cree que é moi necesaria ou bastante necesaria), a 

Modelización e simulación de proceso (33%) e a Seguridade (33%). Cabe destacar o elevado nivel 

de non resposta no caso da Fabricación aditiva (o 67% non responde a esta cuestión), e dos 

Materiais intelixentes (tamén o 67% non responde). 

En canto ás competencias brandas, o 80% cree que son competencias moi necesarias ou bastante 

necesarias, fronte a un 10% que pensa que son pouco necesarias ou nada necesarias. 

Como moi ou bastante necesarias, destacan a Resolución de problemas complexos (100%), a 

Coordinación con outros (100%), o Pensamento crítico (66%), o Control de calidade (100%), a 
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Orientación a servizo (67%), a Escoita activa (100%), a Creatividade (100%) e a Flexibilidade 

cognitiva (100%). 

 

 

Ilustración 11. Elaboración propia. 

 

 

Transporte e Mantemento de Vehículos 

Nesta familia profesional apréciase relativamente pouca necesidade de formación no relativo ás 

TICs, xa que soamente o 22% dos enquisados pensa que estas competencias son moi necesarias 

ou bastante necesarias, fronte a un 76% que as entende como pouco ou nada necesarias. 

A única competencia que indica un nivel alto de necesidade formativa garda relación coa 

seguridade. O resto de competencias non parecen axustarse ao tipo de ocupacións incluídas 

nesta familia profesional, xa que amosan niveis baixos-nulos de necesidade. 

Pola contra, as competencias brandas amosan ter unha elevada necesidade de formación 

nesta familia profesional. En torno ao 77% dos enquisados entende este tipo de 

competencias como moi necesarias ou bastante necesarias. 
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En concreto, os niveis máis altos de necesidade están relacionados coa Resolución de problemas 

complexos (71%) , a Coordinación con outros (100%), o Pensamento crítico (71%), a Capacidade 

de negociación (100%), o Control de calidade (100%), a Orientación ao servizo (83%), a Escoita 

activa (83%), a Creatividade (67%) e a Flexibilidade cognitiva (67%).  

 

 

Ilustración 12. Elaboración propia. 

 

5.3. Conclusións 

A partir dos datos agregados, é dicir, a nivel xeral, pódese concluír o seguinte: 

Case a metade dos enquisados (49,63%) cree que as competencias relacionadas coas TICs son 

moi necesarias ou bastante necesarias. Pola contra, case un 42,6% pensa que son pouco 

necesarias ou nada necesarias para a súa ocupación. 

Os ámbitos onde existe unha necesidade máis elevada de formación, son os relacionados coa 

Seguridade, a IoT (66,67%) e a Interacción home/máquina. 

56% dos individuos enquisados cree que as competencias brandas son moi necesarias ou 

bastante necesarias, fronte a só un 8,67% que as considera pouco ou nada necesarias. 

• Case o 37% dos enquisados non responde ás cuestións referidas ás competencias 

brandas. O datos indican un posible descoñecemento importante en canto ás 
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necesidades formativas de este tipo de competencias ou ben, un descoñecemento dos 

distintos conceptos ou as implicacións deste tipo de competencias. 

• En todos as competencias brandas listadas, apréciase unha necesidade de formación alta. 

Ordenados de maior a menor:  

1. Coordinación con outros. 

2. Resolución de problemas complexos.  

3. Control de calidade. 

4. Capacidade de negociación.  

5. Escoita activa.  

6. Pensamento crítico.  

7. Orientación de servizo.  

8. Flexibilidade cognitiva. 

 

A partires dos datos desagregados por familias profesionais, podemos concluír o seguinte: 

• Administración e Xestión: 

o Competencias TICs: Son necesarias (47%), non o son (53%). Non se pode extraer 

ningunha conclusión neste senso. 

o Alto grado de necesidade no referido á Seguridade, no Big Data e a análise de 

datos, IoT e na Interacción home/máquina. 

o Competencias brandas: O 40% dos individuos as entende como moi necesarias 

ou bastante necesarias. O 60% restante non responde a esta cuestión.  

En todos as competencias listadas o 40% as entende como moi necesarias. 

• Artes Gráficas: 

o Competencias TICs: O 78% necesarias fronte ao 11% que non as considera 

necesarias.  

Todas as competencias listadas son consideradas como necesarias. 

o Competencias brandas: Destaca a Resolución de problemas complexos como 

moi importante. 

• Comercio e Marketing: 

o Competencias TICs: En torno ao 20% cree que son necesarias, fronte a un 42% 

que non o pensa.  
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Destaca o IoT e a Seguridade como competencias de necesidade de formación 

alta para esta familia profesional. 

o Competencias brandas: Alto grado de descoñecemento deste tipo de 

competencias.  

As competencias máis destacadas son a Resolución de problemas complexos, a 

Coordinación con outros, a Xestión de persoas, a Capacidade de negociación, o 

Control de calidade, a Orientación de servizo e a Escoita activa. 

• Edificación e Obra Civil:  

o Competencias TICs: O 89% as entende como necesarias fronte ao 11% que no as 

cree necesarias. 

As competencias que máis destacan como necesarias todas as competencias 

listadas exceptuando a Loxística avanzada. 

o Competencias brandas: O 100% dos enquisados entende estas competencias 

como moi necesarias ou bastante necesarias.  

Dous niveis de intensidade: 

1. Moita necesidade: Resolución de problemas complexos, a 

Capacidade de negociación, o Control de calidade,  a Escoita 

activa e a Creatividade. 

2. Bastante necesidade: Coordinación con outros, a Xestión de 

persoas, o Pensamento crítico e a Orientación de servizo. 

 

• Fabricación mecánica: 

o Competencias TICs: Non existe practicamente necesidades formativas 

exceptuando no ámbito da Seguridade e a Automatización e robótica. 

o Competencias brandas: Elevada necesidade de formación no eido da 

Coordinación con outros, Xestión de persoas, Pensamento crítico, Capacidade de 

negociación e o Control de calidade. 

• Hostalería e Turismo: 

o Competencias TICs: O 72% as entende necesarias fronte a un 28% que non as 

cree necesarias. 

As categorías que mostran maior necesidade formativa son as relacionadas coa 

Automatización e robótica, a IoT, os Materiais intelixentes, a Loxística avanzada 

e a Seguridade. 
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o Competencias brandas: O 50% dos enquisados sinala como moi necesarias ou 

bastante. Aínda que a taxa de non resposta é demasiado elevada coma para 

extraer conclusións, a tendencia mostra que as categorías con maior porcentaxes 

de necesidade de formación son a Resolución de problemas complexos,  a 

Capacidade de negociación, o Control de calidade, e a Creatividade. 

• Informática e Comunicacións: 

o Competencias TICs: O 94% afirma que estas competencias son necesarias, fronte 

a soamente un 6% non as cree necesarias. 

Destacan como categorías con maior necesidade de formación a Automatización 

e robótica, a Interacción home/máquina, a IoT, os Materiais intelixentes, a 

Loxística avanzada, a Modelización e simulación de procesos, o Big Data e a 

Seguridade. 

o Competencias brandas: Un 25% dos enquisados cree que este tipo de 

competencias son necesarias, mentres que case un 75% non responde a esta 

cuestión, polo que non se poden extraer conclusións. 

• Instalación e Mantemento: 

o Competencias TICs: O 63% en medio dos enquisados indica estas competencias 

como necesarias, fronte ao 37% que pensa que non. 

As competencias que mostran maiores niveis de necesidade son a Interacción 

home/máquina, a IoT, a Fabricación aditiva, os Materiais intelixentes, a Loxística 

avanzada e a Seguridade. 

o Competencias brandas: O 77% as indica como necesarias. 

Destacan a Resolución de problemas complexos, a Coordinación con outros, a 

Xestión de persoas , o Pensamento crítico, a Capacidade de negociación, a 

Escoita activa, o Control de calidade e a Flexibilidade cognitiva. 

 

• Química: 

o Competencias TICs: O 44% as entende como necesarias fronte ao 22% que non 

o fai. 

Destacan a Interacción home/máquina, a Modelización e simulación de proceso 

e a Seguridade (33%). 

o Competencias brandas: O 80% cree que son competencias fronte a un 10% que 

non o cree. 
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Destacan a Resolución de problemas complexos, a Coordinación con outros, o 

Pensamento crítico, o Control de calidade, a Orientación a servizo, a Escoita 

activa, a Creatividade e a Flexibilidade cognitiva. 

 

• Transporte e Mantemento de Vehículos: 

o Competencias TICs: Soamente o 22% dos enquisados pensa que estas 

competencias son necesarias fronte a un 76% que pensa que non o son. 

A única competencia que indica un nivel alto de necesidade formativa garda 

relación coa seguridade. 

o Competencias brandas: Pola contra, as competencias brandas amosan ter unha 

elevada necesidade de formación nesta familia profesional. En torno ao 77% dos 

enquisados entende este tipo de competencias como necesarias. 

o Os niveis máis altos de necesidade están relacionados coa Resolución de 

problemas complexos, a Coordinación con outros, o Pensamento crítico, a 

Capacidade de negociación, o Control de calidade, a Orientación ao servizo, a 

Escoita activa, a Creatividade e a Flexibilidade cognitiva.  

• Existen diferenzas relevantes por familias profesionais. 

o No caso das competencias relacionadas coas TICs, as familias que mostran unha 

maior necesidade formativa: 

▪ Artes Gráficas. 

▪ Edificación e Obra Civil. 

▪ Hostalería e Turismo. 

▪ Informática e Comunicacións. 

▪ Instalación e mantemento. 

o No caso das competencias relacionadas coas competencias soft, as familias que 

mostran unha maior necesidade formativa: 

▪ Comercio e Marketing. 

▪ Edificación e Obra Civil. 

▪ Hostalería e Turismo. 

▪ Instalación e Mantemento. 

▪ Química. 

▪ Transporte e Mantemento de Vehículos. 
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6. Conclusións e recomendacións 

6.1. Recomendacións sobre o cuestionario. 

1. A pesar da súa extensión, os cuestionarios parecen axeitados nos eu formato e lonxitude 

para a súa administración en calquera outro formato (especialmente online). 

2. punto de  partida establecido polo Observatorio Estatal das Ocupacións é de enorme 

utilidade na identificación de competencias técnicas iniciais requiridas par ao desempeño 

de cada unha das ocupación. Porén, recomendase deixar Espazos en branco para 

preguntas de resposta libre (que poden dar lugar á identificación de novas competencias 

técnicas). 

3. Temos detectado un amplo descoñecemento das competencias relacionadas coas 

tecnoloxías emerxentes. Son ben coñecidas as competencias relacionadas co tratamento 

de big data, ciberseguridade, automatización e robótica, loxística avanzada ou “Internet 

das cousas”. Sen embargo, outras competencias requiren de explicación, e é nese 

momento no que os entrevistados adoitan a sinalar a necesidade desa competencia, que 

noutro caso, pasaría desapercibida. 

Por iso, recoméndase a introdución de pequenas explicacións (se cadra a través de pílulas 

explicativas) no caso das competencias relacionadas coas tecnoloxías emerxentes. 

 

6.2. Conclusións sobre o as entrevistas | traballo de campo. 

4. O traballo de campo realizado a través da contactación de axentes sociais non foi exitoso. 

A pesar de ter identificados ata 27 informantes principais, e de ter contactado con 24 ata 

en 3 vagas de campo diferentes, sómente foron entrevistados 11. Aínda que da cumprida 

resposta ao pactado nos Termos de Referencia desta análise, queda moi por baixo das 

expectativas xeradas á luz do número de informantes principais sinalados inicialmente 

por sindicatos e organizacións empresariais. 

5. Os entrevistados (informantes principais) pertenceron a diferentes ramas sectoriais de 

sindicatos, maioritariamente de dous. Nestes casos, temos atopado unha absoluta 

colaboración e vontade de aportación de información valiosa ao proceso de captación. 



   
 

 
72 

6. Das conclusións sinaladas nas entrevistas, cómpre sinalar (ademáis da información xa 

recompilada en apartados anteriores) tres factores significativos: 

a. Un certo descoñecemento sobre as competencias relacionadas coas tecnoloxías 

emerxentes, especialmente no sector servizos (hostalaría e comercio). 

b. Unha certa resistencia ao recoñecemento do rol das tecnoloxías emerxentes 

nalgúns actores da cadea de produción da industria. 

c. Un recoñecemento xeral sobre a necesidade de competencias brandas, 

especialmente en ocupacións que requiren cualificación media /alta, que 

implican habitualmente a xestión de equipos, ou que están relacionadas co trato 

co público ou clientes.  

7. Non se ten producido a validación dos resultados coas asociacións empresariais. A vía 

escollida (remisión aos responsables das confederacións de empresarios a nivel 

provincial) é inespecífica para poder dar resposta ao nivel de detalle nas respostas que 

implica a administración do cuestionario. Porén, recoméndase que os resultados sexan 

compartidos con representantes empresarias das ramas de actividade que empregan a 

estas ocupacións, para o cal se terá que acudir a representantes de asociacións 

empresarias sectoriais (transporte, hostalaría...) identificados polas asociacións de 

empresarios. 

 

6.3. Sobre a traslación da metodoloxía a formato online. 

8. Os cuestionarios ponse á disposición do cliente para o seu traslado a un formato online, 

que permitirá unha administración áxil do mesmos en futuras ocasións. Consideramos 

ademáis que este formato permitirá unha maior axilidade na realización da detección das 

necesidades de formación para cada ocupación. 

9. Neste sentido, o traslado do proceso a formato online require a adopción de decisións 

sobre a forma de administración, e sobre a súa realización sobre unha mostra ou sobre 

un universo xeral: 

a. No caso de que se escolla unha mostra, o canle de administración terá que ser o 

mesmo: a elección de informantes principais que trasladen o cuestionario ao 

conxunto dunha organización empresarial ou sindical. O risco de colapso no 

proceso de campo podería ser similar ao que se ten producido no caso desta 

análise. 
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b. No caso de que se escolla a administración ao universo de traballadores 

ocupados ou parados, as vías de administración poderían ser varias: 

i. Podería acceder a el calquera persoa interesada, a través da web da 

Fundación galega de Formación para o Traballo. Isto requiriría dunha 

intensa campaña online, para dar a coñecer a existencia deste 

instrumento de recollida de información. 

ii. Podería administrarse á finalización dos cursos de formación para o 

emprego nos que se inscriban persoas ocupadas en ocupacións 

xeradoras de emprego neto, ou persoas desempregadas  que estean 

inscritas en programas de formación transversal (se ben neste último 

caso ´so tería sentido que responderan aos bloques 3 e 4, relacionados 

coa percepción da necesidade de formación en tecnoloxías emerxentes 

e competencias brandas). 

c. Podería tamén optarse por unha versión combinada de ambas fórmulas de 

administración, evitando así taxas baixas de resposta, e tendo en conta que non 

se busca a realización de inferencias descritivas deste traballo. 

 

6.4. Sobre os resultados en competencias relacionadas coas tecnoloxías 

emerxentes e as competencias brandas. 

10. Case a metade dos enquisados (49,63%) cree que as competencias relacionadas coas TICs 

son moi necesarias ou bastante necesarias. Pola contra, case un 42,6% pensa que son 

pouco necesarias ou nada necesarias para a súa ocupación. 

11. Os ámbitos onde existe unha necesidade máis elevada de formación, son os relacionados 

coa Seguridade, a IoT (66,67%) e a Interacción home/máquina. 

12. 56% dos individuos enquisados cree que as competencias brandas son moi necesarias ou 

bastante necesarias, fronte a só un 8,67% que as considera pouco ou nada necesarias. 

13. Case o 37% dos enquisados non responde ás cuestións referidas ás competencias 

brandas. O datos indican un posible descoñecemento importante en canto ás 

necesidades formativas de este tipo de competencias ou ben, un descoñecemento dos 

distintos conceptos ou as implicacións deste tipo de competencias. 

14. En todos as competencias brandas listadas, apréciase unha necesidade de formación alta. 

Ordenados de maior a menor:  
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1. Coordinación con outros. 

2. Resolución de problemas complexos.  

3. Control de calidade. 

4. Capacidade de negociación.  

5. Escoita activa.  

6. Pensamento crítico.  

7. Orientación de servizo.  

8. Flexibilidade cognitiva 

Polo tanto, parecería plausible introducir nas ordes de formación programas de formacións 

transversal nestas competencias. 

15. Recoméndase así mesmo o fornecemento da oferta relacionada con tecnoloxías 

emerxentes e cursos relacionados cas familias profesionais de artes gráficas, edificación 

e obra civil, hostalaría e turismo, e informática e comunicacións, á luz das respostas dadas 

polos informantes entrevistados. 

 

 


