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1. NOVAS NO PORTAL DO HERALD TOUPEIRAS 

 

CSIF Galicia manda su apoyo, colaboración y respecto a los empleados 

públicos catalanes 

 

Recordamos que los empleados públicos somos un elemento 

cohesionador del Estado. 

Desde CSIF Galicia trasladamos a nuestros compañeros los empleados 

públicos catalanes un mensaje claro de que no están solos, que nos tienen 

a su lado y cuentan con todo el apoyo, colaboración y respeto del conjunto 

de los empleados públicos de todos los ámbitos de nuestras 

administraciones. 

 

CSIF refuerza los recursos destinados a atender los riesgos psicosociales de 

los empleados públicos 

El sindicato alerta del aumento de problemas por acoso, violencia y estrés 

derivados en muchos casos de los recortes de plantilla y el aumento de la 

carga de trabajo. 

CSIF rexeita o plan da Xunta de anular as oposicións ás categorías de 

persoal laboral do SPDCIF 

 

PROMOCIÓN INTERNA SEN ACCESO LIBRE = DESPIDOS DE INTERINOS 

Aprobada a promoción interna sen acceso libre co voto en contra da CSIF 

Na xuntanza da Comisión de Persoal celebrada no día de hoxe, 4 de 

agosto de 2017, CSIF votou en contra das bases das convocatorias que 

rexerán os procesos de promoción 

 

Ultimas Novas de Función Pública – 4 de agosto 

Información facilitada polo Director Xeral de Función Pública na Comisión de 

Persoal celebrada o día 04 de agosto de 2017 Elección de destino Promoción 

Interna Subgrupo A1: día 08 de setembro de 2017 Repetición do segundo 

exercicio do proceso selectivo escala delineantes por ter sido anulado por 

sentencia do TSXG: 01 de setembro de 2017 […] 

La integración de los 1.800 trabajadores laborales temporales del 

Consorcio prometida por la Xunta peligra por una disposición de los PGE 

 

Los PGE solo permiten que sea considerado empleado público el personal 

fijo aunque Función Pública firmó un acuerdo para que también lo fuese 

el laboral temporal. CSIF denuncia el secretismo y la falta de información 

sobre cómo afectará este cambio legislativo de ámbito nacional al 75% 

de la plantilla del ente público. 

http://heraldtoupeiras.es/2017/09/08/csif-galicia-manda-su-apoyo-colaboracion-y-respecto-a-los-empleados-publicos-catalanes/
http://heraldtoupeiras.es/2017/09/08/csif-galicia-manda-su-apoyo-colaboracion-y-respecto-a-los-empleados-publicos-catalanes/
http://heraldtoupeiras.es/2017/09/05/csif-refuerza-los-recursos-destinados-a-atender-los-riesgos-psicosociales-de-los-empleados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2017/09/05/csif-refuerza-los-recursos-destinados-a-atender-los-riesgos-psicosociales-de-los-empleados-publicos/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/05/csif-rexeita-o-plan-da-xunta-de-anular-as-oposicions-as-categorias-de-persoal-laboral-do-spdcif/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/05/csif-rexeita-o-plan-da-xunta-de-anular-as-oposicions-as-categorias-de-persoal-laboral-do-spdcif/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/04/ultimas-novas-de-funcion-publica/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/04/la-integracion-de-los-1-800-trabajadores-laborales-temporales-del-consorcio-prometida-por-la-xunta-peligra-por-una-disposicion-de-los-pge/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/04/la-integracion-de-los-1-800-trabajadores-laborales-temporales-del-consorcio-prometida-por-la-xunta-peligra-por-una-disposicion-de-los-pge/
https://www.ivoox.com/entrevista-a-jose-francisco-mendez-presidente-csi-f-audios-mp3_rf_9291961_1.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj__ZLHvKTWAhUBuBQKHdNNDsUQjRwIBw&url=http://csif-teleperformance.blogspot.com/2014/09/resumen-ayudas-2014-vol-1-ayuda.html&psig=AFQjCNHGoHlpbUTRGOdNR8I8sGsZKuyfvg&ust=1505471509030272
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Reunión para abordar melloras para o colectivo de Axentes 

Facultativos Medioambientais 

Reunión das OO.SS. (1 de agosto 2017) representando ao colectivo de 

Axentes Facultativos Medioambientais, coa Secretaria Xeral de Medio 

ambiente, coa Vicesecretaria Xeral e co Xefe de Servicio de Recursos 

Humanos. 

En contra do acordo de Política Social e o Sergas para axilizar as listas 

agarda nos equipos de valoración 

 

O Comité Intercentros oponse a que a Consellería de Politica Social faga 

un convenio co Sergas para axilizar as listas de agarda nos Equipos de 

Valoración e Orientación de Discapacidades (EVO). Ponse en risco este 

servizo público, obxectivo e rigoroso co conseguinte prexuízo para os 

usuarios. 

 

Cursos presenciais da CSIF neste ano para a formación en prevención de 

riscos laborais 

DESTINARIOS: traballadores/as dos distintos sectores produtivos de Galicia. 

CURSOS -II Curso de defensa persoal profesional para traballadores/as ante 

situación de violencia laboral física - 20 hrs. 

A Xunta levará a promoción interna do persoal laboral do SPDCIF á mesa 

xeral de mañá 

 

Celebrarase unha nova asemblea informativa o próximo día 9 de agosto, 

ás 11 horas, no salón de actos nº 2 de San Caetano. 

 

Alegacións ao Acordo Veterinario para o Réxime de Prestación dos Servizos 

Veterinarios Oficiais 

Alegacións ao Acordo Veterinario para o Réxime de Prestación dos Servizos 

Veterinarios Oficiais na Consellería do Mar. 

 Xuntanza coa xerencia de Seaga para regular as condicións de traballo 

do persoal  

  

 

O pasado 28 de xullo tivemos a segunda xuntanza as OO.SS e a xerencia 

de SEAGA para regular mediante acordo as condicións de traballo do 

persoal. Estes foron os temas abordados 

 

 

 

http://heraldtoupeiras.es/2017/08/02/reunion-para-abordar-melloras-para-o-colectivo-de-axentes-facultativos-medioambientais/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/02/reunion-para-abordar-melloras-para-o-colectivo-de-axentes-facultativos-medioambientais/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/02/en-contra-do-acordo-de-politica-social-e-o-sergas-para-axilizar-as-listas-agarda-nos-equipos-de-valoracion/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/02/en-contra-do-acordo-de-politica-social-e-o-sergas-para-axilizar-as-listas-agarda-nos-equipos-de-valoracion/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/01/cursos-presenciais-da-csif-neste-ano-para-a-formacion-en-prevencion-de-riscos-laborais/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/01/cursos-presenciais-da-csif-neste-ano-para-a-formacion-en-prevencion-de-riscos-laborais/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/01/a-xunta-levara-a-promocion-interna-do-persoal-laboral-do-spdcif-a-mesa-xeral-de-mana/
http://heraldtoupeiras.es/2017/08/01/a-xunta-levara-a-promocion-interna-do-persoal-laboral-do-spdcif-a-mesa-xeral-de-mana/
http://heraldtoupeiras.es/2017/07/31/alegacions-ao-acordo-veterinario-para-o-rexime-de-prestacion-dos-servizos-veterinarios-oficiais/
http://heraldtoupeiras.es/2017/07/31/alegacions-ao-acordo-veterinario-para-o-rexime-de-prestacion-dos-servizos-veterinarios-oficiais/
http://heraldtoupeiras.es/2017/07/31/xuntanza-coa-xerencia-de-seaga-para-regular-as-condicions-de-traballo-do-persoal/
http://heraldtoupeiras.es/2017/07/31/xuntanza-coa-xerencia-de-seaga-para-regular-as-condicions-de-traballo-do-persoal/
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2. DECRETO QUE REGULA A FORMACIÓN EN IGUALDADE E PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A 

VIOLENCIA DE XÉNERO PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS 

VICP. E CONS. PRES. AA.PP E XUSTIZA - DOG, 1 DE AGOSTO 

Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita 

contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de 

Galicia.  

OBXECTO 

1. O obxecto do presente decreto é a regulación da formación en igualdade entre mulleres e homes e en 

prevención e loita contra a violencia de xénero da totalidade do persoal recollido no artigo 2 deste decreto, 

co fin de reforzar as súas competencias nestas materias e fortalecer a introdución da perspectiva de xénero 

en todas as áreas de xestión, a través dun novo modelo formativo máis intensivo e específico. 

2. Para os efectos deste decreto, considerarase formación en igualdade entre mulleres e homes e en 

prevención e loita contra a violencia de xénero os contidos que aborden estas materias baixo calquera 

das denominacións utilizadas polos organismos autonómicos, nacionais e internacionais, tales como 

igualdade de xénero, mainstreaming, perspectiva de xénero, feminismo, conciliación, corresponsabilidade, 

sexismo, violencia de xénero, violencia machista ou violencia contra as mulleres, trata de seres humanos 

con fins de explotación sexual, acoso sexual ou por razón de xénero ou calquera outra denominación que 

implique visibilizar a situación de desvantaxe social das mulleres.  

PERSOAL DESTINATARIO DA FORMACIÓN 

1. A formación regulada neste decreto estará destinada, nos termos que se concreten nos correspondentes 

plans de formación, a todo o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 

das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia, ao persoal docente e ao 

persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. 

2. Así mesmo, poderá ser destinatario da formación, nos termos previstos neste decreto e nos 

correspondentes plans de formación, o persoal ao servizo da Administración de xustiza e o persoal 

funcionario do Corpo de Policía de Galicia. 

COMPETENCIA XERAL 

A competencia xeral regulada neste decreto consiste en obter unha cualificación específica en materia de 

igualdade entre mulleres e homes e prevención e loita contra a violencia de xénero, que posibilite a 

incorporación da perspectiva de xénero na totalidade dos procesos de traballo, planificación e xestión da 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector 

público autonómico de Galicia. 

NIVEIS DE COÑECEMENTO 

Establécense tres niveis de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a 

violencia de xénero: 

a) Nivel básico: acreditará unha competencia inicial que permita a inclusión progresiva do principio de 

igualdade nos procesos habituais de traballo, cunha duración mínima de 20 horas en calquera dos 

contidos recollidos no artigo 1. 

b) Nivel medio: acreditará unha competencia media que permita integrar o enfoque de xénero en 

ámbitos materiais concretos de competencia das administracións públicas: subvencións, contratos, 

produción normativa ou xestión administrativa, e o coñecemento e comprensión da violencia de xénero, 

cunha duración mínima de 150 horas en calquera dos contidos recollidos no artigo 1. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0244-190717-0001_gl.html
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c) Nivel superior: acreditará unha competencia alta que permita o coñecemento e aplicación práctica 

do enfoque integrado ou mainstreaming de xénero, cunha duración mínima de 500 horas en calquera 

dos contidos recollidos no artigo 1. 

ACCESO 

A partir da entrada en vigor deste decreto, toda persoa que acceda á condición de persoal funcionario de 

carreira ou laboral fixo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas 

instrumentais do sector público autonómico de Galicia, de persoal docente, e de persoal estatutario fixo do 

Servizo Galego de Saúde a través dun proceso selectivo, terá que realizar, con carácter obrigatorio e nun 

prazo non superior aos seis meses, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de 

coñecemento previsto no artigo 4.a). 

VALORACIÓN DE COÑECEMENTOS 

1. En todos os procesos de selección para o ingreso nos corpos ou escalas de persoal funcionario da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e para o acceso á condición de persoal laboral 

fixo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do 

sector público autonómico de Galicia, de persoal docente, ou de persoal estatutario fixo do Servizo Galego 

de Saúde, así como en todos os procesos de promoción interna do dito persoal que comprendan a 

valoración de méritos, valorarase a formación en igualdade entre mulleres e homes e en prevención e 

loita contra a violencia de xénero. 

2. Nos concursos de provisión de postos de traballo incluídos nas relacións de postos de traballo do 

persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades 

públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia, do persoal docente e do persoal estatutario 

do Servizo Galego de Saúde, valorarase, respecto da totalidade dos ditos postos, a formación en igualdade 

entre mulleres e homes e en prevención e loita contra a violencia de xénero, dada a trasnsversalidade da 

dita formación. 

1. Prazo para a formación no nivel básico 

No prazo de cinco anos desde a entrada en vigor deste decreto, todas as entidades ou organismos do 

sector público autonómico responsables da formación do persoal facilitarán, polo menos no nivel básico, a 

formación do persoal previsto no artigo 2, en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a 

violencia de xénero. No caso do persoal docente do ámbito educativo e do persoal sanitario, o dito prazo 

poderá ampliarse ata os dez anos. 

2. Prazo para a formación no nivel medio 

No prazo de catro anos desde a entrada en vigor deste decreto, todas as entidades ou organismos do 

sector público autonómico responsables da formación do persoal, facilitarán, polo menos no nivel medio, a 

formación en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal 

funcionario e laboral ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades 

públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia que preste servizos de asesoramento, 

atención e protección ás vítimas, así como do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia e 

do persoal funcionario do Corpo de Policía de Galicia.  

3. Formación no nivel superior 

Para a formación no nivel superior en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia, 

todas as entidades ou organismos do sector público autonómico responsables da formación do persoal 

poderán subscribir convenios de colaboración con outras institucións especializadas na docencia nesta 

materia, de cara a garantir o acceso do persoal recollido no artigo 2 a este nivel formativo. Para estes 

efectos, o órgano da Administración autonómica correspondente articulará os instrumentos adecuados para 

sufragar, se for o caso, o seu custo. 
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3. FESTAS DA C.A. DE GALICIA DO CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2018 

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 14 DE SETEMBRO  

DECRETO 86/2017, do 7 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de 

Galicia do calendario laboral para o ano 2018. 

Artigo 1. Festas laborais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2018 

De non se producir modificacións no calendario laboral de carácter estatal, as festas laborais no territorio 

da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 serán as seguintes:  

Data FESTAS LABORAIS 

1 de xaneiro Aninovo 

6 de xaneiro Día de Reis 

29 de marzo Xoves Santo 

30 de marzo Venres Santo 

1 de maio Festa do Traballo 

17 de maio Día das Letras Galegas 

25 de xullo Día Nacional de Galicia 

15 de agosto A Asunción 

12 de outubro Día da Hispanidade 

1 de novembro Todos os Santos 

6 de decembro Día da Constitución 

8 de decembro A Inmaculada 

25 de decembro Nadal 

As festas mencionadas terán carácter retribuído e non recuperable, agás o día 17 de maio, Día das Letras 

Galegas, que terá carácter recuperable. 

As festas laborais sinaladas neste artigo terán o carácter de días inhábiles para os efectos de cómputo de 

prazos. 

 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170914/AnuncioG0424-110917-0005_gl.html
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4. CSIF AYUDA: COÑECE OS RISCOS PSICOSOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciente desta situación CSIF propón unha atención e asesoramento especializado aos 

traballadores a través de CSIFAYUDA, proxecto novidoso e vivo, que informa e forma aos nosos 

delegados á vez que ofrece información aos traballadores en xeral. 

QUE SON? 

Os que se pode atopar unha persoa no desempeño da súa actividade laboral, como consecuencia 

dunha mala organización no traballo, unha inadecuada distribución da carga de traballo, unha 

contorna claramente tóxico cheo de relacións persoais nocivas, e ata de situacións de claro 

hostigamento, discriminación… 

 

CALES SON: 

 Exceso de esixencias psicolóxicas: trátase de cando se ha de traballar rápido ou de 

forma irregular, cando o traballo require que escondamos os sentimentos, calarse a opinión, 

tomar decisións difíciles e de forma rápida.. 

 Falta de influencia e de desenvolvemento: cando non existe marxe de autonomía nas 

tarefas, cando non existe a posibilidade de aplicar as nosas habilidades e coñecementos , 

cando non se pode adaptar o horario ás necesidades familiares, ou non podemos decidir 

cando se fai un descanso... 

 Falta de apoio e liderado: o traballo realízase illado, sen apoio dos superiores ou 

compañeiros/as , coas tarefas mal definidas ou sen a información adecuada e a tempo... 

 Escasas compensacións: cando se falta ao respecto, provócase a inseguridade 

contractual, danse cambios de posto ou servizo contra a nosa vontade, dáse un trato 

inxusto, ou non se recoñece o traballo, o salario é moi baixo, ... 

 Dobre presencia: o traballo doméstico e familiar supón esixencias cotiás que deben 

asumirse de forma simultánea ás do traballo remunerado. A organización do traballo pode 

impedir a compatibilidade de ambos traballos, malia dispoñer de ferramentas e normativa 

para a conciliación da vida laboral e familiar. 

 

CONSECUENCIAS NA SAÚDE: 

 Fisiolóxico: reaccións neuroendocrinas, diabete, psoriasis... 

 Emocional: sentimentos de ansiedade, depresión, alienación, apatía... 

 Cognitivo restrición na percepción, diminución da concentración, creatividade ou toma de 

decisións... 

 Condutual: abuso de drogas (alcohol, tabaco...) violencia, asunción de riscos innecesarios... 

podendo ser precursoras, estas condutas, de enfermidade si auméntase a intensidade, 

frecuencia e duración. 
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5. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

CONCELLO 
BOLETÍ

N 

DAT

A 

DENOMINACIÓN DOS 

POSTOS 
Nº 

SISTEMA 

DE 

SELECCIÓN 

PRAZO 

Abegondo  BOPAC 24-A 
Técnico informático 

Normalizador lingüístico 

1 

1 
OEP 2017  

Abegondo   BOPAC 31-A Arquitecto 1 
Concurso – 

oposición 
20 días naturais 

Abegondo    BOPAC 7-S 
Tco. Servizos sociais e 

información cidadá – A1 
1 

Concurso – 

oposición 
20 días naturais 

Abegondo    BOPAC 7-S Operario xardinería  1 
Concurso – 

oposición 
20 días naturais 

Arteixo  BOE 6-S Policía local – C1 2 Oposición 20 días naturais 

Castrelo de 

Miño 
BOPOU 31-A Administrativo 1 Oposición 20 días naturais 

Cee  BOPAC 13-S Oficial de 2ª 2 
Concurso – 

oposición 
5 días hábiles 

Cee   BOPAC 13-S Capataz 2 
Concurso – 

oposición 
5 días hábiles 

Cee   BOPAC 13-S Peón 10 
Concurso – 

oposición 
5 días hábiles 

Lobeira  BOPOU 15-S Administrativo – c1 1 OEP 2017  

Meaño DOG 28-A 
T.M Xestión administrativa 

Administrativo – C1 

1 

1 

Opos. 

P.I. – C.O. 
OEP 2017 

Moaña  BOPPO 16-A 

Policía local – C1 

Policía local – C1 

Ofic. 1ª carpinteiro 

1 

2 

P.I. – C.O. 

Q.L. – Opos. 

Q.L. – Opos. 

OEP 2017 

Monforte  DOG 31-X 
Inspector policía local – A2 

Policía local – C1 

1 

1 
OEP 2017  

As Nogais  BOPLU 11-S Operario servizos múltiples 2 
Concurso - 

oposición 
 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/08/24/2017_0000007184.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/08/31/2017_0000007327.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/09/07/2017_0000007487.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/09/07/2017_0000007488.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10225
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=200&fecha=20170831
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=200&fecha=20170831
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/09/13/2017_0000007660.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/09/13/2017_0000007661.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/09/13/2017_0000007662.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=213&fecha=20170915
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170828/AnuncioL227-040817-0001_gl.html
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/08/16/2017037089
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170731/AnuncioL431-100717-0002_gl.html
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16811_1.pdf#page=11
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Auxiliar administrativo – C2 1 

Oleiros  BOPAC 15-S 

Enx. Tco. Obras públicas – A2 

Tco. Urbanismo – A1 

Operario de mantemento 

1 

1 

2 

OEP 2017  

Ortigueira  DOG 4-S Arquitecto Bolsa Ver bases 20 días naturais 

Padrón  BOPAC 8-S Tco. de xestión – A2 Bolsa 
Concurso - 

oposición 
15 días hábiles 

Poio  BOPPO 11-S 

Policía local – C1 

Ofic. 1ª albanel – C2 

Ofic. Conductor – C2 

Peón servizos varios 

Persoal de limpeza 

T.M Educador familiar 

Inspector Pol. Local – A2 

Ofic. Policía local – C1 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

Quenda libre 

 

 

Promoción 

interna 

OEP 2017 

Ribeira de 

Piquín 
BOPLU 11-X Aux. axuda no fogar 1 Ver bases 5 días naturais 

Sada  BOE 7-S Administrativo – C1 1 Oposición 20 días naturais 

Taboadela  BOPAC 11-S Auxiliar de policía local 1 Oposición 15 días naturais 

Vigo  BOPPO 12-X Aux. Admón. Xeral – C2 Bolsa Oposición 10 días hábiles 

Deputación     

A Coruña  
BOE 6-S 

Letrado adjunto – A1 

Cocinero – C2 

Ayudante de cocina – AA.PP 

Celador – AA.P 

Mozo de servicio – AA.PP 

1 

1 

1 

1 

1 

Concurso – 

oposición 
20 días naturais 

 

 

 

 

 

 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/09/15/2017_0000007649.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170904/AnuncioL161-090817-0002_gl.html
http://ortigueira.sedelectronica.es/
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/09/08/2017_0000007548.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/09/11/2017039655
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16811_1.pdf#page=11
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16811_1.pdf#page=11
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10270
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=209&fecha=20170911
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/09/12/2017039851
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10228
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10228
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/08/14/2017_0000006941.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/08/14/2017_0000006941.pdf
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6. RECOMENDACIÓN PARA O USO AXEITADO DA MOCHILA ESCOLAR – XENTE CON VIDA 

Neste documento recopilamos unha serie de recomedacións que se veñen realizando dende o programa do 

Servizo Galego de Saúde XENTE CON VIDA  

Despois das vacacións de verán, chegou a volta ao cole. Un dos problemas que lle poden xurdir aos nenos 

e nenas, derivado do excesivo peso das mochilas, son as dores de costas. A continuación, ofrecémosvos 

unha serie de recomendacións para o correcto uso das mochilas. 

A mochila é o sistema máis estendido na nosa sociedade para transportar os libros e o material escolar. Son 

un elemento moi práctico, pero o seu uso incorrecto pode conlevar problemas de saúde. 

A preocupación existente entre os pais e as nais polo peso das mochilas non ven só dado polo esforzo que 

realizan os escolares ao transportalas, senón tamén pola súa posible relación coa dor de costas, de 

pescozo ou ombreiros e tamén con alteracións estáticas da columna vertebral. 

Polo tanto, é imprescindible escoller unha boa mochila para evitar calquera destes problemas e facer un bo 

uso da mesma. Como facelo? No mercado existen moitísimos modelos! A continuación, ofrecémosvos unha 

serie de consellos básicos a ter en conta á hora de elixir unha mochila “saudable”.  

 

 

http://xenteconvida.sergas.es/blog/Paginas/Articulo/cat/3/art/10/recomendaciones-para-el-uso-adecuado-de-la-mochila-escolar
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Consellos básicos para escoller mochila: 

 Debe ser lixeira, non moi grande e estar feita dun material brando.  

 A súa lonxitude debería ser como a do torso do/a neno/a. 

 Debe ter dúas cintas anchas para os ombreiros e tanto estas como a parte que vai pegada ás 

costas deben estar acolchadas. 

 É recomendable que teña unha correa axustable para a cintura ,que axudará a distribuír mellor 

o peso. 

 Tamén se poden utilizar as mochilas con rodas, aínda que poden ser incómodas dependendo do 

terreo polo que se transite. Se se escolle este modelo, hai que regular a asa á altura do neno ou 

nena. Segundo os fisioterapeutas, débese empuxar hacia adiante, nunca arrastrala. 

Agora xa están máis claros os aspectos a ter en conta no momento de ir a mercala. O seguinte paso é saber 

o que lle temos que indicar aos peques da casa para que a utilicen correctamente.  

Recomendacións para un correcto uso das mochilas: 

 O peso da mochila non debe sobrepasar entre o 10 e o 15% do peso do/a neno/a.  

 A mochila debe colocarse cas dúas asas nos ombreiros e sempre por encima da cintura. Débese 

levar ben pegada ás costas, que non quede frouxa, se a levan atada á cintura pesará menos. 

 Nunca se debe levar sobre un solo ombreiro. 

 Cando se vaia poñer, débese colocar antes sobre unha mesa, dobrar os xeonllos e collela coas 

dúas mans. 

 No momento de poñela e quitala, non se deben facer xiros bruscos e hai que soltala coas dúas 

tiras ao mesmo tempo. 

 Débese organizar o contido colocando os obxectos máis pesados na parte inferior da mochila e 

no lado que vaia apoiado nas costas. 

 Retirar o material que non se vai empregar no día. 

 As mochilas non deben ter moitos compartimentos, para que os nenos e as nenas garden só o 

imprescindible. 

 Facer deporte e evitar o sedentarismo para ter unha musculatura axeitada. A falta de exercicio 

físico favorece a dor de costas por perda de resistencia muscular. 

Nas aulas... 

No período escolar pasan moitas horas sentados nas cadeiras das aulas. Non está de máis que lles insistamos 

en que deben manter unha postura axeitada. Estas son algunhas das recomendacións que lles podemos 

facer chegar, pero lembrade que vós sodes o espello no que se miran e tedes que darlles exemplo: 

 Hai que colocarse ben atrás na cadeira, apoiando os pés no chan e os xeonllos deben estar á 

altura da cadeira. 

 Débese manter recto e apoiar os brazos e os cóbados na mesa. 

 Se empregas o ordenador, hai que separarse polo menos 45 centímetros da pantalla. 

Con estes sinxelos consellos todos e todas estaremos coidando as nosas costas. 

Por último, non esquezades o seguinte: 

Facer deporte e evitar o sedentarismo para ter unha musculatura axeitada. A falta de exercicio físico 

favorece a dor de costas por perda de resistencia muscular. 
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7. BONO COIDADO DE AXUDA DA XUNTA DE GALICIA PARA A CONCILIACIÓN FAMILIAR 

O BONO COIDADO é unha axuda para cando por circunstancias imprevistas e debidamente 

xustificada as persoas encargadas do coidado do menor non poidan facelo por distintos motivos. 

SITUACIÓNS QUE COBRE 

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pago do importe de servizos de atención á infancia a 

domicilio por enfermidade do menor e imposibilidade do seu coidador: 

 Por enfermidade da persoa coidadora habitual; 

 Por asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación; 

 Por situacións puntuais de carácter laboral ou de coidado, tanto do cónxuxe ou parella como de 

familiares ata o segundo grado de parentesco por consanguinidade ou afinidade, que impidan 

atención de o/a neno/a polos membros da unidade familiar.  

CONDICIÓNS 

O Bono Coidado concederase ás familias con nenos menores 

de tres anos que teñan o seu residencia en Galicia e precisen 

deste recurso para cubrir necesidades puntuais. 

 Concederase un máximo de 80 horas por familia 

para a totalidade do período subvencionado (un 

máximo de 20 horas na anualidade 2016 e de 60 horas 

na anualidade 2017). 

 A renda da unidade familiar non pode superar os 45.000 euros ou os 13.500 euros per 

cápita. Para estes efectos terase en conta a declaración do IRPF do ano 2014 respecto de a 

anualidade do 2016, ou a renda do 2015 para a anualidade do 2017. 

 O cálculo dos anos dos nenos será nacer con posterioridade a 31 de decembro de 2013 respecto ao 

ano 2016 e con posterioridade a 31 de decembro de 2014 respecto da anualidade 2017. 

CONTIAS DAS AXUDAS 

A contía da axuda estará determinada polos seguintes tramos segundo renda per cápita familiar: 

 Ata 3.750 euros obterán unha axuda de 14€/hora; 

 Superior a 3.750 euros e ata 7.500 euros, 11€/hora; 

 Superior a 7.500 euros e ata 10.000 euros, 9€/hora; 

 Superior a 10.000 euros e ata 13.500 euros ou superior dentro dos límites seguintes: menos de 

45.000 euros ou dos 13.500 euros per cápita da suma da base impoñible xeral e da base impoñible 

do aforro, 7€/hora. 

PRAZOS 

O período subvencionable será desde o 27 de agosto de 2016 ata o 1 de decembro do 2017. 

O prazo de presentación será desde o 27 de agosto de 2016 ata o 30 de setembro do 2017. 

As persoas interesadas en beneficiarse do Bono Coidado deberán presentar unha solicitude, dispoñible na 

guía de procedementos e servizos que se atopan no enlace posterior. Ademais desta solicitude, os 

interesados e interesadas deberán achegar a documentación requirida na orde e presentala na xefatura 

territorial da Consellería de Política Social da provincia onde teña o seu domicilio a persoa solicitante. 

Máis información en www.xunta.gal/politica-social 

 

file:///C:/Users/s.organización/Downloads/www.xunta.gal/politica-social
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8. PRESENTACIÓN DO PLAN DE PREVENCIÓN DO SUICIDIO DE GALICIA:  

O pasado 8 de setembro presentouse o Plan de Prevención do Suicidio en Galicia, que nace cun dobre 

obxectivo: reducir a taxa de suicidio e establecer mecanismos de coordinación para posibilitar que 

diferentes organismos poidan sumar os seus esforzos para traballar conxuntamente na prevención, manexo, 

intervención e acompañamento das persoas que levan a cabo un intento de suicidio, así como dos seus 

familiares.  

Tal e como destacou o conselleiro de sanidade, Galicia é a segunda comunidade autónoma en dispoñer 

dun documento destas características, despois de Valencia, que presentou o seu plan o pasado mes de 

maio. Este Plan establece un compromiso claro do Goberno galego en relación ao problema do suicidio, co 

obxectivo de dar unha resposta integral das institucións cara a súa prevención. Un aspecto 

considerado clave é conseguir que a prevención do suicidio sexa unha prioridade multisectorial, integrando 

a todos os axentes implicados nunha mesma estratexia.  

Sanidade quere remarcar que as enfermidades 

mentais máis frecuentes son tratables e, en moitos 

casos, se poden previr, polo que é importante 

asesorar á poboación acerca de signos que 

aconsellen que as persoas establezan un contacto 

cos servizos de saúde.  

DOCUMENTO DE CONSENSO  

Este Plan é un documento de consenso, froito do 

labor dun grupo de traballo no que estiveron 

representados diferentes profesionais do ámbito 

sanitario expertos en saúde mental, psiquiatras, 

psicólogos, persoal de enfermería, traballadores 

sociais, así como persoal de atención primaria e do 061. Os pacientes e as súas familias estiveron 

representados a través da Federación de Asociacións de familiares e persoas con enfermidade mental en 

Galicia (FEAFES) e tamén participaron no documento, a Consellería de Política Social, o Colexio Profesional 

de Xornalistas de Galicia e o Instituto de Medicina Legal da nosa Comunidade (IMELGA). 

O Plan contou coa figura do revisor externo, coa fin de ampliar o traballo realizado polo grupo elaborador. 

Así, coa visión de diferentes expertos de distintos ámbitos, incorporáronse as experiencias doutras 

comunidades autónomas. Dentro dos revisores externos do plan están expertos sobre o suicidio de 

recoñecemento nacional e internacional, investigadores da Universidade de Oviedo, da Universidade 

Autónoma de Barcelona, e responsables de saúde mental do Servizo Andaluz de Saúde. Tamén colaboraron 

representantes da Asociación Galega de Saúde Mental, da Asociación Galega de Psiquiatría e da Asociación 

Española de Enfermería de Saúde Mental.  

LIÑAS ESTRATÉXICAS E MEDIDAS DE ACTUACIÓNS  

O Plan recolle sete liñas estratéxicas. A primeira delas, a coordinación institucional, con medidas como a 

formación dunha comisión interdepartamental, protocolos intersectoriais e de prevención en educación e 

con programas de prevención no ámbito social. A segunda liña é a de sensibilización e concienciación, con 

iniciativas entre as que destacan as campañas de concienciación social e sensibilización.  

A terceira liña é a da prevención e abordaxe, con medidas entre as que cómpre subliñar a continuidade 

asistencial e a elaboración de guías para pacientes, familiares e profesionais. A cuarta liña de actuación é o 

acceso a medios letais, con control de puntos negros arquitectónicos e xeográficos, control do volume de 

fármacos aos pacientes e o control de pesticidas e tóxicos. A quinta medida é a formación de profesionais, 

tanto sanitarios como sociais e educativos, para profesionais de primeira intervención, e con talleres para 
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medios de comunicación. A sexta medida é a posvención en sobreviventes, co fomento do asociacionismo 

entre os afectados; e a sétima é a investigación e alerta epidemiolóxica, coa creación dun observa-torio 

galego de suicidio. 

 

9. OUTRAS NOVAS: ESCOLA IDIOMAS, RPT’S, ESTRUTURAS ORGÁNICAS, CREACIÓN AGIF 

 

 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. - DOG, 1 DE AGOSTO  

Orde do 11 de xullo de 2017 pola que se fai pública a oferta educativa das 

escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir 

do curso escolar 2017/18. 

RPT 

SANIDADE E 
SERGAS 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 8 DE AGOSTO  

Resolución do 28 de xullo de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo 

do Consello da Xunta de Galicia do 28 de xullo de 2017 polo que se aproba a 

modificación da relación de postos de traballo da Consellería de 

Sanidade e do Servizo Galego de Saúde. 

RPT 

POLÍTICA SOCIAL 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 8 DE AGOSTO   

Resolución do 28 de xullo de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo 

do Consello da Xunta de Galicia do 28 de xullo de 2017 polo que se aproba a 

modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política 

Social. 

RPT 

AMTEGA 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 8 DE AGOSTO   

Resolución do 4 de agosto de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo 

do Consello da Xunta de Galicia do 3 de agosto de 2017 polo que se aproba 

a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia. 

 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - DOG, 11 DE AGOSTO    

Decreto 77/2017, do 3 de agosto, polo que se modifica o Decreto 176/2015, 

do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da 

Consellería de Política Social. 

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 29 DE AGOSTO 

Decreto 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da 

Industria Forestal e se aproban os seus estatutos.  

ESTRUTURAS 

ORGÁNICAS  

MINISTERIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO - BOE, 29 DE JULIO 

Reales Decretos …, de 28 de julio, por el que se reestructura la Presidencia 

del Gobierno y se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación; Ministerio de Hacienda y Función Pública; 

Ministerio del Interior y Ministerio de la Presidencia y para las 

Administraciones Territoriales 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170801/AnuncioG0164-190717-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioCA01-280717-0004_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioCA01-280717-0003_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioCA01-040817-0002_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170811/AnuncioG0425-070817-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170829/AnuncioG0424-180817-0005_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/
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10. RESUMO MENSUAL DE PRENSA 

O Plan de Prevención do Suicidio da Xunta non incorporará máis persoal nin orzamento Praza 

Los 1.800 trabajadores temporales de Igualdade e Benestar, apartados Galiciapress 

La Xunta crea la Axencia da Industria Forestal para dar un impulso al sector Faro de Vigo 

La Xunta creará una bolsa de interinos ante el déficit de tesoreros e interventores municipales La Voz de 

Galicia 

La Xunta planifica las ofertas de empleo hasta 2023 ante la jubilación masiva de trabajadores Faro de Vigo 

El comité intercentros de la Xunta denuncia el convenio impulsado por la Consellería de Política Social para 

que la valoración de discapacidades se realice a través del Sergas Crónica das Dúas, Radio Galega 

Más de 2.000 profesores podrán cambiar de centro para conciliar La Voz de Galicia 

La Xunta volverá a superar los 10.000 millones de presupuesto en 2020, diez años después Faro de Vigo 

Casi 190.000 gallegos piden ayuda a gestorías o amigos para el papeleo oficial por internet Faro de Vigo 

Empresas privadas custodian milleiros de arquivos da Xunta sen os debidos controis Galicia Confidencial 

El Sergas reduce de once a siete las áreas sanitarias y crea 14 distritos en torno a los 14 hospitales 

públicos La Voz  de Galicia 

Vigo pierde otro millar de asalariados públicos en un año y no frena su caída Faro de Vigo 

El Sergas revisará la nueva Lei de Saúde y garantiza que no se suprimirán más áreas sanitarias Faro de 

Vigo 

Los sindicatos rechazan el pago de un plus a funcionarios por ir a trabajar La Voz de Galicia 

Los concellos podrán delegar desde enero las oposiciones a policía local  La Voz de Galicia 

La mayor oferta de empleo público dispara un 40% la matrícula en academias de oposiciones Faro de Vigo 

Galicia registra al mes casi 2.000 bajas laborales más que el año pasado La Opinión 

Los empleados públicos prometen batalla si Montoro ignora sus demandas en los PGE El Confidencial 

Hacienda ofrece a los funcionarios una subida salarial vinculada al PIB El Ideal Gallego  

Entrevista a Miguel Borra en relación a la subida salarial y al referémdum catalán Onda Madrid 

CSIF pide una subida salarial de 20% a los funcionarios Cadena Ser 

La Justicia (TSXG)  vuelve a fallar a favor de los interinos Cinco Días 

Caballero urge al Gobierno más reposición de policías, que en Vigo permitiría incorporar 23 agentes Faro de 

Vigo 

Galicia entra el 1 de octubre en alerta por sequía con recortes en el riego de jardines y baldeo de calles Faro 

de Vigo 

 

 

 

 

http://praza.gal/movementos-sociais/14919/o-plan-de-prevencion-do-suicidio-da-xunta-non-incorporara-mais-persoal-nin-orzamento/
http://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/774931/1800-trabajadores-temporales-igualdade-e-benestar-vetados
http://www.farodevigo.es/galicia/2017/08/04/xunta-crea-axencia-da-industria/1727757.html
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2017/08/04/xunta-creara-bolsa-interinos-deficit/1205748.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2017/07/29/xunta-planifica-ofertas-empleo-2023/1724574.html
http://ipressreview.kantarmedia.es/Utils/AbrirFicheroCorreo.aspx?noticia=2%7C0%7C000185397501&codNoticiaGuiones=24128091&ticket=yXDwoBM2xtk2VCjjJ4y13h0fe9IWQP5em0%2bZKdomzKM%3d/
http://ipressreview.kantarmedia.es/Utils/AbrirFicheroCorreo.aspx?noticia=2%7C0%7C000185397501&codNoticiaGuiones=24128091&ticket=yXDwoBM2xtk2VCjjJ4y13h0fe9IWQP5em0%2bZKdomzKM%3d/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/08/02/2000-profesores-podran-cambiar-centro-conciliar/0003_201708G2P4993.htm
http://www.farodevigo.es/galicia/2017/08/01/xunta-volvera-superar-10000-millones/1726016.html
http://suscriptor.farodevigo.es/galicia/2017/08/02/190000-gallegos-piden-ayuda-gestorias/1726565.html
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/62519-empresas-privadas-custodian-milleiros-arquivos-xunta-debidos-controis
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/08/03/sergas-reduce-once-siete-areas-sanitarias-crea-14-distritos-torno-14-hospitales-publicos/0003_201708G3P6995.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/08/03/sergas-reduce-once-siete-areas-sanitarias-crea-14-distritos-torno-14-hospitales-publicos/0003_201708G3P6995.htm
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/09/04/vigo-pierde-millar-asalariados-publicos/1743957.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2017/08/11/sergas-revisara-nueva-lei-saude/1731485.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/08/10/sindicatos-rechazan-pago-plus-funcionarios-ir-trabajar/0003_201708G10P2994.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/08/31/concellos-podran-delegar-enero-oposiciones-policia-local/0003_201708G31P6991.htm
http://suscriptor.farodevigo.es/galicia/2017/08/03/mayor-oferta-empleo-publico-dispara/1727146.html
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2017/08/29/galicia-registra-mes-2000-bajas/1212406.html
https://www.elconfidencial.com/economia/2017-09-06/los-empleados-publicos-prometen-batalla-si-montoro-ignora-sus-exigencias_1438970/
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http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/09/14/caballero-urge-gobierno-reposicion-policias/1749538.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2017/09/14/galicia-entra-1-octubre-alerta/1749459.html
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