
... información e trámites

Se aínda tes dúbidas, Internet permíteche buscar información sobre
normativa laboral, xestións, oficinas de emprego e asuntos laborais.
A Rede dispón de multitude de portais que tratan estes temas.

Entre outras:

http://www.mtin.es/pim/es/index.htm
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido

Se estás traballando, tamén debes actualizar permanentemente
os teus coñecementos. Accede á Formación Profesional Continua
para mellorar o teu perfil laboral.

Entre outras:

http://www.inem.es/inem/ciudadano/formacion_
continua/index.html

... acceder a educación a distancia

Aproveita as posibilidades de Internet para realizar formación On-
line e a distancia.

Entre outras:

https://cve.mec.es/Visitas/inicio.html
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad
=portal&_schema=PORTAL

     Falando de Saúde...

Se necesitas...

... localizar Centros de Saúde

En Internet podes atopar a información que necesitas
sobre direccións, teléfonos e datos básicos.

Entre outras:

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx
?IdPaxina=30001

... realizar trámites e xestións relacionados co
sistema sanitario

Solicitar a túa tarxeta sanitaria ou pedir cita médica son tarefas
que xa podes realizar desde casa con tan só conectarte.

Entre outras:

http://www.sergas.es/Portada.aspx?IdPaxina=0

    Se queres formarte...

En Internet poderás atopar moitas páxinas que ofrecen infor-
mación e formación para que continúes aprendendo.

Se queres...

... orientación e asesoramento educativo

En Internet hair páxinas web dirixidas especificamente a ofrecer
orientación, asesoramento educativo e psicopedagóxico que
te poden axudar na túa elección.

Entre outras:

http://ficus.pntic.mec.es/dprm0001/F.Profesional/
orienta.htm

... formación

Elixe o curso que máis te interese, tanto presencial como a dis-
tancia e On-line, a través de portais e buscadores especializados.

Entre outras:

http://www.educaweb.com/cursos-seminarios/
http://www.ifes.es

ou información sobre Formación Profesional e
sobre a Universidade

Entre outras:

http://www.edu.xunta.es/fp/

... buscar unha Farmacia de garda

Desde a Rede podes atopar a farmacia máis preto da túa casa.

Entre outras:

http://www.farmaciasdeguardia.com/

    Comunícate na rede...

Hai varias formas de falar coa familia ou amizades a través de
Internet. O máis desexable é que a persoa a quen chamas dispoña
tamén de conexión, desta maneira poderás falar de forma gratuíta
desde distintas plataformas.

Algunhas destas empresas, ademais de ofrecernos servizos de
chamadas entre computadores, tamén nos permiten chamar a
teléfonos fixos e móbiles con tarifas interesantes segundo o país
ao que chames.

Entre as más coñecidas están:

Messenger: Para utilizalo tes que ter unha conta de correo
en Hotmail. Existen distintos programas que che permiten
acceder a estes servizos, por unha banda o programa
Messenger de Microsoft (é o que máis publicidade introduce)
que nos permite manter conversacións a través do Chat, con
opcións de vídeo chamada, aínda que a calidade desta deixa
moito que desexar.

Skype: é unha das plataformas máis completas. Ofrece
servizos de chat, chamadas e vídeo chamadas de computador
a computador cunha calidade superior á doutros servizos
como mesenger e ademais unha opción de prepago para
chamar a teléfonos fixos e móbiles de case todo o mundo.

Ekiga: proxecto de Software libre que tamén nos permite
escribir, falar y videochamadas de balde.

Google talk: asociado ás contas de Gmail, ten a opción de
Chat.

•

•

•

•

Outros e-servicios e recursos nun click…
Vivenda

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

Turismo
http://www.turgalicia.es/

http://www.turismocoruna.com/web/

Pago de Impostos On-line
https://coruna.es/pagos/

Federación Galega de Asociacións de Inmigrantes
http://www.inmigrantesengalicia.blogspot.com/

Administración electrónica da Xunta
http://www.xunta.es/administracion-electronica

Fundación Galicia Emigración
http://fundaciongaliciaemigracion.es/

Directorio avogad@s de estranxería
http://www.regularizacion.com/

Concellería Igualdade e Participación Cidadá
http://igualdadecoruna.blogspot.com/

Secretaría Xeral da Igualdade
http://igualdade.xunta.es/

Rede Galega de escolas infantís
http://escolasinfantis.net/

NON TE POÑAS EXCUSAS...
Se aínda non sabes utilizar un computador

ou Internet non dubides en achegarte a:

Programa ADA INTEGRA
http://proxectoada.wordpress.com/

CIM CORUÑA
Barrio das Flores. Rúa Hortensias s/n.

•
o teu Centro cívico ou biblioteca municipal máis próxima

•
seguro que tamén podes solicitar axuda a alguén da familia
ou amizade, que poderán explicarte as principais claves para

empezar a beneficiarte de todas as vantaxes de Internet.
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Sabías que...
... a Xunta de Galicia ten unha páxina de información
as persoas migrantes?

A Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia ten unha
Web de información dirixida as persoas migrantes. Chámase
galiciaaberta e pódese acceder a través do seguinte enlace:

http://www.galiciaaberta.com/

Que información atoparás?

•   Novas e Axenda
•   Axudas e subvencións
•   Formación
•   Recursos
•   GAPAM, Guía de Actualizada de Programas e Actividades
     das Migracións

Sabías que...
... hai un Portal da Inmigración da FEGAMP?

A Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
dispón dunha páxina Web na que ofrece información relacionada
coas actuacións, programas, actividades e servizos dirixidos á
poboación migrante que reside en Galicia.

Pretende ser un instrumento de doado manexo e completa
información sobre os procedementos administrativos e as insti-
tucións e recursos con que conta a Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de inmigración.

Podes acceder a esta páxina a través do seguinte enlace:

http://inmigraciongalicia.org/gl/default.asp

Que información atoparás?

•   Información sobre trámites
•   Axudas e subvencións
•   Cursos, seminarios e outras accións formativas
•   Recursos dos Concellos
•   Guía normativa

DEREITOS E OBRIGAS

Un dos dereitos fundamentais é o da igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes. A través de Internet podes informarte
sobre cales son os teus dereitos e cómo defendelos.

Entre outras:

http://www.portalin.es/

ASESORAMENTO

Cando chegas a un país novo podes necesitar información sobre
os temas máis cotiás (emprego, vivenda, educación, sanidade,...).
Existen algunhas canles de asesoramento On-line por parte de
persoas expertas en inmigración. Consúltaas!

Entre outras:

http://www.parainmigrantes.info/consultas-online/

ASOCIACIÓNS

As asociacións e ONG’s poden servirte de apoio e axudarte en
temas clave de cara a integración na sociedade de acollida. Atopa
na Rede a asociación que máis se axuste as túas necesidades.

Entre outras:

http://www.canalsolidario.org/web/directorio_org/

PROGRAMAS E SERVICIOS

Axudas, servizos, programas... desenvolvidos por entidades de
carácter público e privado. En internet podes atopar información
sobre multitude de recursos para a poboación inmigrante.

Entre outras:

http://www.riec.es/

QUÉ PODO ATOPAR
A TRAVÉS DE INTERNET?

TRÁMITES

Para regularizar a túa situación, necesitas realizar determinados
trámites. En Internet podes atopar información sobre cales son
estes trámites, onde realizalos e, mesmo, xestionalos On-Line.

Entre outras:

http://www.mir.es/SGACAVT/extranje/regimen_general
http://www.galiciaaberta.com/normativafront

Sabías que...
... podes realizar algúns trámites On-line no Portal 060?

A páxina web “060.es” é un portal que explica os pasos a seguir
para a xestión de diversos trámites e, nalgúns casos, ofrece o servizo
de tramitación telemática para que poidas xestionalos on-line.

Consulta:

http://www.060.es/perfiles/inmigrantes/

Que información atoparás?

•   Obtención do DNI e pasaporte
•   Renovación da autorización de estranxería
•   Consulta do estado de tramitación do expediente
    de autorización de estranxería
•   Xestión de aluguer de vivendas
•   Guías da vivenda
•   Consellos para a seguridade
•   Solicitude de permiso de estranxería

Sabías que...
... o Ministerio de Traballo e Inmigración ten unha pá-
xina de información para persoas estranxeiras?

Nesta páxina web poderás obter información completa e actua-
lizada sobre inmigración.

Consulta:

http://extranjeros.mtin.es/

Que información atoparás?

•   Normativa e a xurisprudencia vixentes
•   Modelos de solicitude de diversos trámites,
•   Datos estatísticos
•   Datos de contacto das Oficinas de Estranxería
     e Consulados de España noutros países

Ademais, poderás acceder ao “Foro para a integración social
dos inmigrantes” e as súas actividades.

    Se buscas emprego...

Internet pode ser de gran axuda para
atopar, mellorar e xestionar o teu emprego.

Onde atopar....

... Orientación Laboral

Podes acudir a diferentes páxinas web que che axudarán a
saber como acceder ao emprego.

Entre outras:

http://www.coruna.es/empleo
http://www.fundacionmujeres.info/

Unha vez definidos os teus obxectivos laborais é importante
que prepares ben o teu currículo e a túa carta de presentación,
pois son o teu primeiro contacto coas empresas. Ademais,
podes aprender algunhas claves sobre como afrontar con éxito
unha entrevista.

Entre outras:

http://www.infojobs.net/guiapersonal/tu-y-tu-cv/

... busca de emprego

Moitas páxinas en Internet axúdante a buscar emprego. Nelas
podes inserir o currículo e contactar directamente con empresas.

Entre outras:

http://www.mujeremprendedora.trabajos.com/
https://www.redtrabaja.es

... asesoramento emprendedoras

Se o que queres e traballar por conta propia e tes unha idea de
negocio ou es empresaria, tamén podes atopar información,
asesoramento e formación ao respecto.

Entre outras:

http://www.circuloempresarias.net/es/

P R O G R A M A

ADA INTEGRA
Internet é unha ferramenta imprescindible onde podes
obter a información que precisas sobre os trámites, xestións
e recursos de interese:

Información especializada para a poboación inmigrante
e mesmo facilitan a descarga de formularios ou
a tramitación On-line.

Servizos que ofrecen asesoramento a través de Internet
en diferentes temas: emprego, vivenda, familia...

Localizar asociacións de inmigrantes e ONG’S
e atopar información acerca das súas actividades
e servizos.

Información sobre os teus dereitos e obrigacións e
sobre como defendelos.

•

•

•

•


