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D. Alfredo García Rodríguez 
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DOWN GALICIA 

 

Down Galicia comezou a traballar en 1998. 

É unha Federación. Isto quere dicir que está formada por varias asociacións 

distintas.  

Agora mesmo hai 7 asociacións e 1 fundación que forman parte de Down Galicia. 

Estas asociacións están en Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, 

Ourense, Pontevedra e Vigo. 

Neste momento, a Federación e as súas entidades membro dan servizo a 630 

persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais. 

 

Obxectivos 

Traballamos para apoiar ás persoas coa síndrome de Down para que vivan a vida 

que elas mesmas elixan. 

Para iso, asegurámonos de que se cumpra a Convención Internacional de Dereitos 

das Persoas con Discapacidade. 

É un documento con todos os dereitos que teñen todas as persoas con 

discapacidade intelectual. É obrigatorio que eses dereitos se cumpran. 

Tamén traballamos para mellorar a saúde, para mellorar a educación, e para que 

todo o mundo coñeza e respecte ás persoas coa síndrome de Down. 

 

Como o facemos 

En Down Galicia traballamos para que as persoas coa síndrome de Down poidan ser 

autónomas. 

Ser unha persoa autónoma significa valerse por si mesma, sen precisar a axuda dos 

demais todo o tempo. 

Traballamos xunto ás persoas coa síndrome de Down, para apoialas en toda a súa 

vida. Desde que nacen ata que son moi maiores. 
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Que é a síndrome de Down 

Todas as persoas temos no corpo cromosomas.  

Os cromosomas fan que cada persoa sexa distinta: morena, rubia, alta, baixa, home, 

muller.  

O habitual é que cada persoa teña 46 cromosomas. Estes cromosomas van de 2 en 

2 formando un par. Polo tanto, cada persoa ten 23 pares de cromosomas. 

Pero as persoas coa síndrome de Down teñen un cromosoma máis. No par 21, en 

lugar de ter 2 cromosomas, teñen 3. 

Isto fai que precisen máis tempo para aprender algo. Con esforzo e con apoio 

conseguen todo o que se propoñen. 

 

Principios 

 Diversidade. O normal é ser diferente. 

 Dignidade. Son unha persoa. 

 Autodeterminación. Vivo a miña vida. 

 Igualdade de oportunidades. Coma ti podo, con apoio. 

 Inclusión. A miña exclusión é o fracaso de todos. 
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HISTORIA 
 

1989 Nace a Asociación para a Síndrome de Down “Down Vigo”. 

1991 Nace a Asociación para a Síndrome de Down “Xuntos”, en Pontevedra. 

1994 Nace a Asociación para a Síndrome de Down de Ferrol “Teima”. 

1996 Nace a Asociación para a Síndrome de Down de Lugo “Down Lugo”. 

1997 Nace a Asociación para a Síndrome de Down “Down Compostela”. 

1998 Nace a Federación Down Galicia. 

2000 Nace a Asociación para a Síndrome de Down “Down Coruña” . 

2002 A Federación crea o Programa de Emprego con Apoio. 

2003 Nace a Asociación para a Síndrome de Down “Down Ourense “. 

2004 
Down Galicia entra a formar parte do CERMI,  que é o “Comité Galego de Entidades 

Representantes de Persoas con Discapacidade”. Traballa para defender os dereitos de todas 

as persoas con discapacidade. 

2006 

Nace a Fundación Down Compostela. 

 

Down Galicia é declarada de Utilidade Pública. Quere dicir que Down Galicia traballa polo 

interese xeral das persoas coa síndrome de Down e con discapacidade intelectual. 

 

Down Galicia acóllese á Lei de Mecenado. Isto significa que as persoas ou empresas que 

fagan doazóns a Down Galicia poden ter descontos nos seus impostos.   

 

2008 

Down Galicia, xunto con outras entidades de Iniciativa Social, aposta pola constitución de 

EAPN Galicia, que é a Rede contra a Pobreza e a Exclusión Social. Traballa para que 

ningunha persoa sexa excluída da sociedade, por ningún motivo. 

 

Comeza a certificación de calidade dos servizos prestados, por AENOR (ISO 9001). Isto 

quere dicir que o traballo que fai Down Galicia e as súas entidades membro (asociacións e 

fundación) faise de forma correcta. AENOR é a empresa que controla este traballo e que di 

se está ben feito ou non. 

2009 
Realízase a planificación estratéxica para o período 2009/2012. 

Trátase dun documento no que se recolle todo o traballo que hai que facer entre o ano 2009 

e o ano 2012. 

2010 

A Federación crea o servizo de Vida Independente. 

 

Comezan os cursos e xornadas sobre Aprendizaxe Cooperativa. Trátase de estudar unha 

nova forma de dar clase para que todo o alumnado participe e colabore na aula. 

2011 

Certifícanse en calidade, por AENOR (ISO 9001), todos os servizos e procesos que realizan 

as entidades membro de Down Galicia (asociacións e fundación). 

 

Renovación da Xunta Directiva por 4 anos. 

2012 Créase o Departamento de Comunicación. 
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2013 

Créase a área de Envellecemento Activo. O obxectivo é que as persoas con síndrome de 

Down ou con discapacidade intelectual se fagan maiores sen perder a súa autonomía, ao 

igual que calquera outra persoa. 

 

Realízase a planificación estratéxica 2014-2016 

 

Renóvase a web da Federación Down Galicia 

2014 

Conséguese a certificación por parte da Fundación Lealtad como entidade analizada en 

transparencia e boas prácticas.  

 

Apróbase o novo Plan Estratéxico da Federación Down Galicia 2014-2016. 

 

Créanse os Premios Down Galicia para entregar o 21 Marzo de cada ano. 

 

Obtéñense os Permisos de Inicio de Actividade da  Rede de Vivendas Down Galicia (5 

vivendas). 

2015 

Comézase a utilizar unha nova ferramenta de xestión e control da información. 

 

Renovación da Xunta Directiva. 

 

No 2015 celebrouse o Encontro 2015 Persoas coa síndrome de Down e discapacidade 

intelectual, familias e técnicos das entidades Down. 

2016 

Organízase o 2º Encontro Nacional de Mozos e Mozas de Down España. 

 

Celébrase o II Encontro de Directivos e Técnicos das Entidades Down en Galicia. 

 

Créase un protocolo para poder detectar canto antes as patoloxías neurodexenerativas, 

como o Alzheimer. É o Protocolo ASE. 

 

Créase a Revista Down Galicia (trimestral) e do boletín interno (mensual). 
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ENTIDADES MEMBRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XUNTA DIRECTIVA 

 

Cargo Nome Asociación 

Presidente Delmiro Prieto González Down Compostela 

Vicepresidente Manuel Pérez Cabo Down Pontevedra “Xuntos” 

Secretario Elías Ledo Fernández Down Compostela 

Tesoureiro Jorge González Rodríguez Down Vigo 

Vogal José Antonio Villamarín Cid Down Lugo 

Vogal José Martín Rodríguez “Teima” Down Ferrol 

Vogal Manuel Álvarez Esmorís Down Coruña 

Vogal Rafael Cabezas Enríquez Down Ourense 

 

Entidades membro                 Teléfono     

“Teima” Down Ferrol 981322230 

Down Coruña 981263388 

Down Compostela 981563434 

Down Lugo 982240921 

Down Ourense 988370313 

Down Pontevedra “Xuntos” 986865538 

Down Vigo 986201656 
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PREMIOS E RECOÑECEMENTOS 
 

 

2004 Premio “ONCE Galicia á Solidariedade” de integración laboral”. 

2012 

Primeiro Premio da 5ª edición dos Premios Nacionais “Educaweb” de Orientación 

Académica e Profesional co proxecto "Guía de orientación académica y 

profesional para personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual”. 

Primeiro Premio Nacional do VI Concurso “Voluntarios BBVA” co proxecto 

“Empleo con Apoyo para personas con Síndrome de Down y/o Discapacidad 

Intelectual”. 

2013 Terceiro Premio Nacional Solidario Cenor Electrodomésticos ó proxecto de 

Emprego con Apoio. 

2014 

Premio Luis Tilve “Traballo Digno” ó proxecto Emprego con apoio. 

“XI Convocatoria de Ayudas” Fundación Solidaridad Carrefour ó proxecto “Aulas 

Interactivas para la Estimulación Cognitiva de Alumnos con Síndrome de Down”. 

Premio do “I Concurso de Proyectos Solidarios de la Fundación Grupo Norte” ó 

proxecto Emprego con Apoio. 

Premio Accésit Atresmedia ó proxecto “Una escuela para todos: Apoyo a la 

inclusión escolar de alumnos con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual”. 

2015 

Primeiro Premio Fundación Randstad na categoría institucional ó proxecto  

“Potenciando el talento profesional: empleo con apoyo”. 

Premio al Mellor Proyecto TIC con Beneficios Sociales 2015 al proyecto “Aulas 

Interactivas para la Estimulación Cognitiva de Alumnos con Síndrome de Down”, 

AETG – AMTEGA. 

Entidade seleccionada e participante no Desafío Solidario 2015 – Fundación 

Botín: mellora da Educación en España. 

2016 Premio Categoría Xeral V edición de Territorios Solidarios BBVA ó proxecto Vida 

independente de persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual. 
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Formación e 

Emprego 

ÁREAS DE ACTUACIÓN - AS ETAPAS DA VIDA 

   

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área Transversal / Área Complementaria 

 

Área de Atención Temperá: formada por servizos dirixidos a nenos e nenas de 

entre 0 e 6 anos, para mellorar o seu desenvolvemento físico e intelectual. Tamén se 

orienta e apoia aos pais e nais para fomentar a autonomía na contorna familiar.  

Área de Educación: integrada por programas dirixidos a usuarios e usuarias a partir 

dos 3 anos e que xa van á escola. Os programas de esta área teñen por obxectivo 

que as persoas con e sen discapacidade poidan estudar na mesma aula.  

Área de Formación e Emprego: dirixida ás persoas que buscan emprego. O 

obxectivo é desenvolver as súas capacidades para a inserción laboral e mellorar as 

súas posibilidades para acceder a un posto de traballo. 

Área de Vida Adulta e Independente: inclúe programas que ofrecen orientación e 

apoio ás persoas que desexen vivir soas, en parella, ou con outras persoas.  

Nesta área tamén está o programa de Envellecemento Activo, que consiste en 

deseñar estratexias para que todas as persoas poidan facerse maiores mantendo as 

súas capacidades. 

Área Transversal: agrupa os programas que inclúen as persoas con discapacidade, 

as súas familias e ao resto da sociedade (ocio, sensibilización, intervención familiar). 

Área Complementaria: está composta por programas que inclúen a persoas de 

todas as idades (deporte, habilidades emocionais, expresión corporal, novas 

tecnoloxías). 

Vida Adulta e Independente Educación 
Atención 

Temperá 
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RESULTADOS POR PROGRAMAS E ACTUACIÓNS 

 

Atención Temperá. Consiste en traballar con cada neno ou nena, para que mellore 

as súas capacidades físicas e intelectuais. 

É moi importante comezar o antes posible, xa que os nenos e nenas ata os 6 anos 

son como esponxas, absorben todo o que se lles ensina. Así poden mellorar moito 

para o resto da súa vida. 

Durante o 2016 atendemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio Escolar. Defendemos a educación inclusiva, que significa que alumnos e 

alumnas con discapacidade e sen discapacidade teñen dereito a compartir a aula. 

Así non se exclúe a ninguén, e todo o alumnado pode participar na escola e contar 

con apoios se os precisa.  

Nesta área realízanse dous tipos de accións: 

 Dáselle apoio ós alumnos e alumnas que o precisan. 

 Asesórase ós profesores e profesoras dos colexios. 

Os resultados desta área durante o ano 2016 foron os seguintes: 

27 nenas e nenos 
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Apoio a 161 alumnos e alumnas 

Asesoramento a profesorado de 120 centros educativos 

 

 

 

 

 

 

 

Formación para o emprego. Nesta área, as persoas coa síndrome de Down e con 

discapacidade intelectual reciben cursos para ampliar os seus coñecementos 

técnicos e ter máis posibilidades de atopar un emprego. 

Número de persoas que asistiron a estes cursos no 2016: 

254 persoas maiores de 16 anos  
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Programa de formación e preparación de oposicións autonómicas e estatais. 

Down Galicia e as súas entidades membro levaron a cabo o Programa de formación 

e preparación de oposicións autonómicas e estatais. 

O seu obxectivo é que as persoas que participan neste programa consigan os 

coñecementos necesarios para presentarse a unhas oposicións en Galicia ou no 

resto de España. 

Neste programa participan persoas que teñen entre 21 e 35 anos e que son de 

diferentes lugares de Galicia. 

Número de persoas participantes no programa: 

58 persoas participantes  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emprego con apoio. O obxectivo deste programa é que as persoas coa síndrome 

de Down e discapacidade intelectual teñan un posto de traballo nunha empresa 

ordinaria.  

Down Galicia ofrece á persoa os apoios que precisa no traballo. Faino a través dun 

sistema que se chama “Emprego con Apoio”.  

No Emprego con Apoio un preparador ou preparadora laboral ensínalle á persoa coa 

síndrome de Down ou con discapacidade intelectual a facer as súas tarefas no 

mesmo posto de traballo. 
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Grazas a este programa, no 2016 conseguimos os seguintes resultados: 

191 persoas participantes no programa 

166 persoas con contrato ou práctica laboral 

161 contratos vixentes no período 

97 prácticas laborais vixentes no período 

 

 

 

 

Voluntariado Xuvenil. A través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

desenvolveuse un programa de Voluntariado Xuvenil. Neste programa fíxose un 

equipo de persoas voluntarias. As persoas voluntarias son as que traballan porque 

queren axudar aos demais, e non cobran por facelo.  

Realizaron actividades para apoiar ás persoas coa síndrome de Down e con 

discapacidade intelectual na contorna laboral.  

Número de persoas voluntarias e número de persoas atendidas neste programa:  

9 persoas voluntarias 

138 persoas atendidas 
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Servizo Público de Emprego (Información, Orientación e Prospección de 

Emprego). Realízanse accións para que as persoas con discapacidade sexan 

capaces de buscar e atopar un posto de traballo.  

As principais accións de orientación laboral son: 

 Entrevistas individualizadas. 

 Itinerario Personalizado de Inserción: é un traballo que se fai con cada 

persoa. A orientadora laboral indica as actividades e obxectivos que a persoa 

ten que realizar para atopar un emprego. 

 Accións de grupo de orientación laboral. 

 Atención ás familias das persoas demandantes de emprego. 

 Traballo en rede cos técnicos de Emprego e Formación de outras entidades. 

 Información e asesoramento 

 Busca de empresas do mercado laboral. 

Número de acciones realizadas e de persoas atendidas: 

 

 

 

 

 

Programa de adquisición de habilidades para a vida diaria e a vida 

independente. As persoas coa síndrome de Down e con discapacidade intelectual 

tamén precisan apoios para ser autónomas e independentes.   

Son apoios para que se manexen por si mesmas na súa vida diaria. Para que 

realicen por si mesmas actividades de ocio, usen o transporte público, vivan en 

vivendas compartidas con outras persoas, e tomen as súas decisións elas soas.  

Número de persoas participantes no programa:  

 

184 persoas participantes 

 

370 persoas atendidas 

564 entrevistas de orientación 

401 accións en grupo 
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Programa de Envellecemento. Down Galicia desenvolve un programa de 

Envellecemento. O seu obxectivo é realizar accións para mellorar a atención das 

persoas coa síndrome de Down ou discapacidade intelectual cando son maiores. 

Para iso, asináronse varios convenios con outras entidades, como a Sociedade 

Galega de Xerontoloxía e a Federación Alzhéimer Galicia. 

Ademais, creouse un grupo para traballar sobre este tema, a Comisión de 

Envellecemento de Down Galicia. Esta comisión elaborou un estudo para detectar o 

antes posible o envellecemento temperá das persoas coa síndrome de Down. 

Número de persoas participantes: 

92 persoas participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Familiar. A familia é moi importante para todas as persoas.  

En Down Galicia apoiamos ás familias para que pais e fillos teñan a mellor calidade 

de vida posible. Tamén axudamos ás familias a que se relacionen entre si e 

compartan as súas experiencias. 

Familias participantes: 

 

624 familias 
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Programa de Comunicación e Sensibilización 

Día Mundial da Síndrome de Down 

O 21 de marzo é o Día Mundial da Síndrome de Down.  

Esta data é un símbolo: o día 21 do mes 3 (marzo). Simboliza que as persoas coa 

síndrome de Down teñen 3 cromosomas do par 21 das células do corpo.  

No ano 2016, Down Galicia celebrou o Día Mundial da Síndrome de Down en 

colaboración coa Asociación Down Lugo.  

Celebrouse unha gran gala no Salón Regio do Círculo de las Artes de Lugo, á que 

asistiu o subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo Páez; o Conselleiro de 

Política Social, José Manuel Rey Varela, e a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez López. 

Dúas persoas coa síndrome de Down leron o “Manifesto pola Autonomía das 

Persoas coa Síndrome de Down”.  

Entregáronse os III Premios Down Galicia nas seguintes categorías: 

 Categoría Institucional: concedido á Fundación Alcoa, pola súa colaboración 

con Down Lugo a través de programas de voluntariado desde hai máis de 10 

anos. 

 Categoría Particular: concedido a Gonzalo Corredoira, pola súa implicación 

co programa de Emprego con Apoio de Down Lugo. 
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Aparicións en Medios de Comunicación 

Durante o ano 2016, Down Galicia realizou diferentes accións para que toda a 

sociedade coñeza o seu traballo, os logros das persoas coa síndrome de Down e as 

súas inquedanzas e reivindicacións. Para iso, enviou notas de prensa e convocou 

aos xornalistas a actos públicos, para que elaborasen noticias nos medios de 

comunicación: en xornais, radios, televisións e páxinas web. 

250 aparicións en medios de comunicación 

 

Páxina web  

A páxina web de Down Galicia, www.downgalicia.org, recibiu en 2016 

79.359 visitas 

 

Redes Sociais 

Down Galicia está nas redes sociais Facebook e Twitter. Nestas redes sociais 

publícanse as experiencias e os logros das persoas coa síndrome de Down.  

Os temas que máis gustan son os das persoas que encontran traballo, os premios 

que gañan, e os actos do Día Mundial da Síndrome de Down. 

 
2.920 seguidores 

 
1.510 seguidores 

 

 

 

Programa de captación de fondos. No ano 2016 tamén se levaron a cabo varias 

accións para conseguir máis cartos para a Federación. 

De entre todas estas accións destacan dúas. 

A venda dun paraugas co xornal La Voz de Galicia polo Día Mundial da síndrome de 

Down. 

A creación dunha campaña de publicidade na época do Nadal. Estes anuncios 

saíron na televisión, na radio e en moitos xornais de Galicia.  

http://www.downgalicia.org/
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Programa de desenvolvemento tecnolóxico e comunicacións. A Federación 

Down Galicia soluciona os problemas informáticos das súas entidades membro. 

Tamén traballa para manter a seguridade das redes. É dicir, para que ninguén de 

fóra teña acceso ós datos que se usan na Federación e nas súas entidades. 

 

Programa de apoio e formación a profesionais. Os traballadores e traballadoras 

da Federación Down Galicia e das súas entidades membro fórmanse para poder 

seguir mellorando no seu traballo. 

O ano pasado foron a moitas formacións organizadas por Down Galicia e por outras 

entidades externas. 

No 2016 asistiron a: 

12 formacións organizadas pola Federación Down Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Calidade. A Federación Down Galicia e as asociacións que a forman 

teñen implantado un Sistema de Xestión, que se chama Norma ISO 9001.  

Isto quere dicir que o traballo que se fai nas entidades membro (asociacións e 

fundación) é o adecuado para conseguir os seus obxectivos. Os seus obxectivos son 

apoiar ás persoas coa síndrome de Down desde que nacen ata que se fan moi 

maiores, para que se vallan por si mesmas. 
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ALIANZAS 

Down Galicia forma parte de outras Organizacións en Galicia e en España. 

En España, forma parte de DOWN ESPAÑA. Significa Federación Española de 

Instituciones para el Síndrome de Down, e é a organización de síndrome de Down 

de todo o país.  

En Galicia, forma parte do CERMI Galicia,  de EAPN-Galicia e colabora co Servizo 

Público de Emprego. 

CERMI GALICIA significa Comité de Entidades Representantes de Persoas con 

Discapacidade de Galicia. Defende os dereitos de todas as persoas con 

discapacidade e os das súas familias. 

EAPN – GALICIA significa Rede Galega contra a Pobreza e a Exclusión Social. Esta 

organización traballa para que ningunha persoa sexa excluída da sociedade, nin por 

motivos económicos nin por motivos de discapacidade.   

Servizo Público de Emprego de Galicia. É o servizo da Xunta de Galicia no cal se 

inscriben as persoas que están buscando un posto de traballo. 
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RESUMO ECONÓMICO 

 

Ingresos 2016 [de onde proceden os cartos] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

87,83% 

8,96% 3,21% 

Financiamento público

Financiamento privado

Recursos propios

8,91% 

77,14% 

1,78% 

8,86% 
0,09% 

2,35% 0,86% 
Ministerio de Sanidad,
Servicios sociales e igualdad

 Xunta de Galicia

Deputacións Provinciais

Entidades Privadas

Colaboracións particulares

Prestación servizos

Outros: cuotas, formación, etc.

 

TOTAL INGRESOS 
 

1.323.172,27 €  
 

Porcentaxe 

Financiamento público       1.162.162,74 €  87,83% 

Financiamento privado 118.524,72 € 8,96% 

Recursos propios:            42.484,81 €  3,21% 



  CONTIGO PODEMOS MÁIS 
 
 

 
www.downgalicia.org  Páxina 20 de 31 

 

Gastos 2016 [en que gastamos os cartos] 

 
 

TOTAL GASTOS 
 

1.319.841,02€ 
 

Porcentaxe 

Gastos de persoal  774.289,61 €  58,67% 

Servizos a Usuarios  170.999,99 €  12,96% 

Axudas concedidas ás Entidades 

Membro da Federación 

 204.402,02 €  15,49% 

Outras axudas, cotas e reintegro de 

subvencións 

 1.501,13 €  0,11% 

Gastos Órganos de Goberno  383,55 €  0,03% 

Gastos xerais  143.287,94 €  10,86% 

Amortizacións  24.852,02 €  1,88% 

Gastos Financeiros  124,76 €  0,01% 

 

 
 

 

 

  

58,67% 
12,96% 

15,49% 

0,11% 

0,03% 
10,86% 1,88% 

0,01% 
Gastos de persoal

Servizos a Usuarios

Axudas concedidas ás Entidades
Membro

Outras axudas, cotas e reintegro de
subvencións
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Gastos xerais
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Gastos Financieiros
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ANEXO - PRINCIPAIS DEMANDAS 

 

EMPREGO PÚBLICO 

O acceso a un posto traballo é un dereito universalmente recoñecido. O seu 

desempeño inflúe directamente no modo en que unha persoa percibe aos demais e 

se percibe a si mesma. Tamén inflúe no modo en que esa persoa é percibida e 

valorada pola sociedade e, por suposto, no grao de liberdade de que a persoa 

dispón no aspecto económico e social. Deste xeito, a actividade laboral, como fin 

dunha traxectoria formativa, converteuse nunha das principais canles de inserción 

social das persoas con discapacidade intelectual. 

É importante destacar que o acceso das persoas con discapacidade intelectual ao 

emprego ordinario non é unicamente unha cuestión relacionada coa empresa 

privada. De feito, o Estado é o maior empregador na sociedade actual e, polo tanto, 

o acceso ao emprego público debe estar fundamentado sobre os principios de 

igualdade de oportunidades e non discriminación. 

A día de hoxe, son moitos os perfís profesionais que as persoas usuarias da 

Federación Down Galicia e as súas entidades membro poderían desenvolver nas 

administracións locais e provinciais. Cunha alta taxa de candidatos, os perfís máis 

demandados e que con máis facilidade se poderían cubrir son os de auxiliar de 

ordenanza, conserxe, auxiliar de biblioteca, recepcionista e auxiliar de oficina (máis 

dun 10% das demandas). Así mesmo, nas entidades Down tamén contan, aínda que 

en menor medida, con candidatos idóneos para os perfís de auxiliar de comedor, 

persoal de limpeza, auxiliar administrativo, varredor/a, peón de xardinería, 

administrativo, mantedor de edificios e peón de medio ambiente (menos dun 10% do 

total dos candidatos). 

Desde a Federación Down Galicia cremos conveniente que, para intentar poñer en 

marcha as vías de contratación que se formulan a continuación, as administracións 

locais e provinciais se poñan en contacto coa entidade Down local da súa zona para 

concretar posibles propostas ou para calquera dúbida que poida xurdir. Poden 

consultar os datos de contacto das entidades Down ao final deste dossier. 

 

 

Principais vías de contratación 

Contratacións laborais nos Concellos e Deputacións 

Existen multitude de convocatorias polas que as administracións locais e provinciais 

poden incorporar aos seus equipos de traballo novos traballadores e traballadoras. 

Un exemplo é a Orde do 2 de maio de 2017 pola que se establecen as bases que 

regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da 

empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais. 
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Desde Down Galicia propoñemos ás entidades locais e as deputacións provinciais 

que contemplen nestas convocatorias a contratación de persoas con 

discapacidade intelectual, facendo así efectivo o artigo 27 da Convención sobre os 

Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas: “Os Estados Partes 

recoñecen o dereito das persoas con discapacidade a traballar, en igualdade de 

condicións coas demais; iso inclúe o dereito para ter a oportunidade de gañarse a 

vida mediante un traballo libremente elixido ou aceptado nun mercado e unha 

contorna laborais que sexan abertos, inclusivos e accesibles ás persoas con 

discapacidade”. 

Para ampliar esta información, achegamos con este dossier algúns exemplos das 

experiencias de algunhas persoas con discapacidade intelectual no emprego público 

(Anexo 1). 

 

Promoción da contratación de persoas con discapacidade intelectual 

Practicamente a totalidade das administración locais e provinciais traballan con 

empresas concesionarias de servizos. A proposta de Down Galicia baséase na 

posibilidade de que sexan os propios Concellos ou Deputacións os que promovan 

entre estas empresas a inserción laboral de persoas con discapacidade intelectual 

para a prestación dos servizos licitados. 

 

Convocatorias independentes de emprego público 

Moitas das barreiras que se atopan as persoas con discapacidade intelectual no 

acceso ao Emprego Público débense, en gran medida, a unha falta de concreción na 

linguaxe ou interpretacións diversas na aplicación das medidas que están contidas 

na lexislación. A continuación expoñemos unha proposta que, dende o noso punto 

de vista, permitirá mellorar e afinar medidas concretas de igualdade de 

oportunidades para as persoas con discapacidade intelectual en procesos de 

oposicións e oferta pública de emprego. 

Tal e como están facendo a Administración Autonómica e a Administración Xeral do 

Estado desde hai uns anos anos, así como a Deputación de Pontevedra, é 

necesaria unha reserva de prazas para persoas con discapacidade intelectual 

mediante convocatorias independentes de emprego público. 

Dentro do sistema xeral de acceso das persoas con discapacidade e mediante 

desenvolvemento regulamentario da administración da Comunidade,  determinarase 

a que Corpos, Escalas, Grupos, Subgrupos ou Categorías (tendo en conta o tipo de 

limitacións na actividade) se asignarán as prazas correspondentes ao 2% das 

prazas definidas na cota de reserva para ofertar a persoas con discapacidade 

intelectual.  
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Estas prazas serán ofertadas necesariamente a través de convocatorias 

independentes. Así, tendo en conta o tipo de limitacións na actividade para o 

colectivo con discapacidade intelectual, ditas prazas concentraranse naqueles 

Corpos, Escalas, Grupos, Subgrupos ou Categorías que son máis idóneos para 

estas persoas.  

Nestas categorías esixirase unha reserva de polo menos un 75% das prazas da cota 

de reserva que lle corresponde, como mínimo, a este colectivo (2%). 

Os contidos das probas dirixiranse fundamentalmente a comprobar que os 

aspirantes posúen os repertorios básicos de conduta e os coñecementos  

imprescindibles para o desempeño das funcións propias dos postos de traballo. 

As persoas aspirantes que se presenten á convocatoria sen adxudicación de praza, 

conservarán a puntuación acadada e serán incluídos na correspondente bolsa de 

emprego. 

A accesibilidade e as adaptacións nas probas son outro dos puntos fundamentais 

para unha satisfactoria realización das probas. E é que a maiores das medidas de 

accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, é tamén preciso prever 

outras medidas que dean resposta a outras circunstancias de diversidade funcional, 

como poden ser:  

 Dispoñer do tempo suficiente para a realización das probas. 

 Probas de carácter oral ou de demostración práctica de habilidades ou 

competencias (se se considera preciso). 

 Probas tipo test dunha soa resposta válida. 

 Redacción das probas escritas con técnicas de lectura fácil (Anexo 2. “Que é 

lectura fácil”). Dende a Federación Down Galicia contamos con persoal 

cualificado para a adaptación das probas en lectura fácil. 

 Prazos de convocatoria máis amplos, que permitan un maior tempo para a 

formación e preparación das persoas candidatas dende a convocatoria das 

probas ata a realización das mesmas. 

 

Para ampliar esta información, achegamos con este dossier os exemplos máis 

recentes de convocatorias independentes de emprego público (Anexo 3). 
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FORMACIÓN PARA O EMPREGO 

A formación é outro dos piares básicos na procura de emprego. 

O seu obxectivo fundamental é a capacitación e é unha excelente forma de que as 

persoas con discapacidade intelectual adquiran coñecementos, habilidades e 

destrezas que, posteriormente, poidan poñer en práctica nun posto de traballo. 

A oferta formativa actual das administracións públicas presenta grandes barreiras 

para aquelas persoas con discapacidade intelectual que desexen acceder a ela. E é 

que en moitos casos os requisitos esixidos non se adecúan á situación do colectivo. 

É por iso que desde a Federación Down Galicia contemplamos os seguintes 

cambios no eido da formación para o emprego: 

 

Convocatorias de formación nas que poidan optar persoas sen título da ESO 

Hoxe en día, todas aquelas persoas que superen a etapa da Educación Secundaria 

Obrigatoria (ESO) con algún tipo de adaptación curricular significativa non obteñen 

unha titulación que acredite esa formación. Polo tanto, é moi complicado que 

persoas con discapacidade intelectual poidan optar ás formacións que as 

administracións locais e provinciais ofertan e que, na práctica totalidade dos casos, 

teñen como requisito indispensable o título de ESO. 

Solicitamos que eses requisitos varíen, podendo acceder a estas formacións 

persoas que non dispoñan da titulación correspondente. 

 

Cambios no acceso aos obradoiros de emprego 

O mesmo ocorre nos obradoiros de emprego de nivel 1 e nivel 2. Tamén solicitamos 

neste caso que se contemple a opción de acceso de aquelas persoas sen título de 

Educación Secundaria Obrigatoria. 

 

Validación de contidos nos obradoiros de emprego 

Por outra parte, en moitas ocasións, os participantes que teñen aprobadas 

competencias clave teñen que repetir a formación recibida por atoparse no plan dos 

propios obradoiros a formación de competencias. Solicitamos que se conceda algún 

tipo de validación dos contidos a aquelas persoas que teñan superadas as probas 

de competencias clave en base a convocatoria da Consellería de Economía, 

Emprego e Industria (antes Consellería de Traballo e Benestar)  



  CONTIGO PODEMOS MÁIS 
 
 

 
www.downgalicia.org  Páxina 25 de 31 

 

ANEXO 1 

Experiencias de persoas con discapacidade intelectual no emprego público 

 
Contratacións temporais por parte das Deputacións de Lugo, Ourense e Pontevedra: 

 Deputación de Lugo: Contratación a través de empresa externa como Ordenanza. 

 Deputación de Pontevedra: 2 Contratos de traballo de duración determinada de 

interese social/fomento do emprego agrario -COOPERACIÓN- como Mantedor de 

edificios. 

 Deputación de Ourense: 3 Contratos de traballo de duración determinada como 

Ordenanza. 

 

Contratacións temporais en Concellos a través de Programas de Cooperación: 

 Concello de Noia: Contratación temporal a través do Programa LABORA como 

Auxiliar de oficina. 

 Concello de Ourense: Contratación temporal a través do Programa LABORA 

como Ordenanza. 

 Concello Ponteareas: : Contratación temporal a través do Programa LABORA 

como Conserxe. 

 Concello de Monforte de Lemos: Contrato de traballo de duración determinada de 

interese social/fomento do emprego agrario –COOPERACIÓN- como Peón de 

Medio Ambiente. 

 Concello de Rianxo: Contrato de traballo de duración determinada de interese 

social/fomento do emprego agrario -COOPERACIÓN- como Subalterno que pasa a 

ser un Contrato Indefinido contratado polo Concello como Subalterno para tarefas 

de Biblioteca. 

 Concello da Estrada: Contrato de traballo de duración determinada de interese 

social/fomento do emprego agrario –COOPERACIÓN- como Subalterno. 

 Concello de Padrón: Contrato de traballo de duración determinada de interese 

social/fomento do emprego agrario -COOPERACIÓN- como Peón de Xardinería. 

 Concello Pontecaldelas: Contrato de traballo de duración determinada de interese 

social/fomento do emprego agrario –COOPERACIÓN- como Axudante de 

Xardinería. 
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 Concello de Marín: Contrato de traballo de duración determinada de interese 

social/fomento do emprego agrario –COOPERACIÓN- como Auxiliar de Servizos 

Sociais. 

 Concello de Redondela: Contrato de traballo de duración determinada de interese 

social/fomento do emprego agrario –COOPERACIÓN- como Peón de Xardinería. 

 Concello de Vigo: 3 Contratos da mesma persoa, por CONVENIO con xerencia de 

urbanismo e Down Vigo como Auxiliar Administrativo. 

 Concello de Vigo: Contratación a través do PROGRAMA ÚTIL como Peón de 

xardinería. 

 Concello de Pontevedra: Contratación temporal a través dunha empresa externa, 

como Auxiliar de Ordenanza. 

 

Contratacións no CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) 

 Contrato de traballo de duración determinada de interese social/fomento do 

emprego agrario -COOPERACION- como Axudante de Actividades Técnicas e 

Profesionais. 
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ANEXO 2 

QUE É LECTURA FÁCIL 

 

DEFINICIÓN LECTURA FÁCIL 

Son materiais de Lectura fácil aqueles libros, documentos, textos, probas escritas,… que 

son elaborados con especial coidado para que poidan ser entendidos polas persoas que 

teñen dificultades lectoras, facilitando a accesibilidade á información e a comprensión das 

mensaxes escritas e eliminando as barreiras para a comprensión, a aprendizaxe e a 

participación. Dende Down Galicia contamos con persoal cualificado no caso de 

adaptar as probas en lectura fácil. 

 

XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DE MATERIAIS EN LECTURA FÁCIL 

1. O acceso á cultura, a literatura e a información, é unha necesidade social e un dereito 

democrático recoñecido por diversos textos legais nacionais e internacionais. 

2. A lectura, é o que permite que unha persoa comparta ideas, pensamentos e 

experiencias cos outros á vez que as capacita para ampliar a súa visión do mundo e 

crecer como seres humanos. 

3. Un 30% da poboación ten dificultades na súa capacidade lectora e de comprensión 

para as que está vedado este acceso á información e que quedan excluídas deste 

dereito, tal e como é o caso de persoas con discapacidade intelectual. 

4. Porque a complexidade dun texto que non está adaptado á lectura fácil supón una 

discriminación engadida para as persoas con discapacidade intelectual, en canto ó 

dereito de igualdade de oportunidades e condicións de acceso ás ofertas públicas de 

emprego ou formación, como son as probas de competencias clave. 

 

PERSOAS DESTINATARIAS DA LECTURA FÁCIL 

Persoas que teñen dificultades lectoras Transitorias (inmigración, incorporación tardía á 

lectura, escolarización deficiente, trastornos del aprendizaxe,...), e/ou Permanentes 

(discapacidades sensoriais ou intelectuais, sensibilidade,...). 

 

NORMAS XERAIS PARA A  ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE LECTURA FÁCIL 

(Asociación Europea ILSM) 

 Usar unha linguaxe sinxela e directa. Evitar os conceptos abstractos. 

 Empregar palabras curtas relativas á linguaxe cotiá falada. Entre dous sinónimos 

escoller o de uso máis frecuente. Personalizar o texto tanto como sexa posible. 

 Facer uso de exemplos prácticos. 

 Dirixirse ós lectores de maneira respectuosa. Utilizar xeralmente oracións curtas. 

 Incluír unha soa idea principal en cada oración. 

 Describir o transcurso dos acontecementos en orde cronolóxica e secuencias lóxicas. 
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 Evitar a implicación de moitos personaxes en cada acción. Utilizar linguaxe positiva. 

 Empregar preferentemente a voz activa fronte á pasiva. 

 Non dar por asumidos coñecementos previos sobre o tema en cuestión. Ser 

sistemático ó utilizar as palabras. 

 Elixir signos de puntuación sinxelos. Non empregar o subxuntivo. 

 Ter coidado coa linguaxe figurativo ou metafórico se son palabras de uso común. Ter 

coidado co uso de números, evitando carácteres romanos 

 Non empregar palabras doutro idioma. 

 Evitar o uso de xergas, abreviaturas e iniciais. 

 

RECOMENDACIÓNS NA LEXIBILIDADE E DESEÑO DOS TEXTOS 

 Tamaño de letra grande. 

 Lonxitude das liñas entre 55-60 carácteres. 

 Dar prioridade ao uso de letras claras e contrastadas sobre o fondo. 

 Utilizar como máximo 2 tipos de letras. 

 Utilizar negriña ou subliñado cando se queira resaltar algo. 

 Papel branco, mate ou opaco. 

 Marxes xenerosos. 

 Interliñado ancho. 

 Parágrafos curtos. 

 Non xustificación do texto no marxe dereito. 

 Final das páxinas en punto. 

 Non incluír demasiada información na páxina. 

 Recomendable o uso de fotografías, de debuxos e ilustracións nítidas e con cor. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA: 

DOWN ESPAÑA. “Guía Lectura Fácil: Puerta de acceso a la información, el conocimiento y 

la cultura” [dispoñible en liña]: 

http://www.sindromedown.net/wpcontent/uploads/2014/09/129L_lectura.pdf 

 

PÁXINAS WEB DE REFERENCIA: 

http://www.sindromedown.net/publicaciones/publicaciones-en-lecturafacil/ 

http://www.lecturafacil.net/ 

http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/facillectura/  

http://www.sindromedown.net/publicaciones/publicaciones-en-lecturafacil/
http://www.lecturafacil.net/
http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/facillectura/
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ANEXO 3 

Mostras recentes de convocatorias de emprego público 

 

2014. CONVOCATORIA DE EMPREGO PÚBLICO DA ADMINISTRACIÓN LOCAL – 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL 

Convoca: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

Bases publicadas: BOPDEPO 15/12/2014 

Características da convocatoria: 

 Obxecto: Convocatoria pública de selección do persoal que integrará a bolsa de 
emprego da Deputación de Pontevedra, para contratacións laborais temporais. 

 Sistema de selección: oposición libre. 

 Destinada exclusivamente a aspirantes con discapacidade intelectual igual ou superior 
ó 33 %. 

 Requisito académico mínimo: Certificado de escolaridade ou equivalente. 

 Non hai concurso de méritos. 

 

Destacamos que 18 persoas con discapacidade intelectual usuarias das entidades 

Down da provincia de Pontevedra,  Down Vigo e Down Pontevedra – Xuntos, 

matriculáronse nestas probas, superando doce delas o primeiro exercicio e 7 o 

segundo (pasando así a formar parte da bolsa de emprego). 

 

 

2015. CONVOCATORIA DE EMPREGO PÚBLICO DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO 

ESTADO 

Convoca: MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Bases publicadas: BOE-A-2015-13800 

Características da convocatoria:  

 Obxecto: Convocar as prazas de persoal laboral fixo, en prazas reservadas para ser 
cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual. 

 Prazas: 70 prazas na categoría de Axudante de Xestión e Servizos Comúns 

 Sistema de selección: sistema xeral de acceso libre mediante concurso - oposición. 

 Reserva: 7% para persoas con discapacidade. 2% da reserva é exclusivamente para 
persoas con discapacidade intelectual. 

 Requisito académico: Certificado de escolaridade ou equivalente. 
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Destacamos que nesta convocatoria presentáronse 40 persoas con discapacidade 

intelectual usuarias das entidades Down de Galicia, das cales superaron a proba 31. 

Ningunha conseguiu praza. 

 

2016. CONVOCATORIA DE EMPREGO PÚBLICO DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Convoca: CONSELLERÍA DE FACENDA 

Bases publicadas: DOG núm. 45, do 7 de marzo de 2016 

Características da convocatoria:  

 Obxecto: Convocar as prazas de persoal laboral fixo, en prazas reservadas para ser 
cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual. 

 Prazas: 6 prazas na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral 

fixo da Xunta de Galicia 

 Sistema de selección: sistema xeral de acceso libre mediante concurso - oposición. 

 Reserva: 7% para persoas con discapacidade. 2% da reserva é exclusivamente para 
persoas con discapacidade intelectual. 

 Requisito académico: Certificado de escolaridade ou equivalente. 

 

Destacamos que nesta convocatoria presentáronse 71 persoas con discapacidade 

intelectual usuarias das entidades Down de Galicia, das cales superaron a proba 57. 

Nestes intres estase á espera do 2º exame de galego para as persoas que non teñen 

dereito a exención do mesmo e da valoración de méritos. 
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DATOS DE CONTACTO DAS ENTIDADES DOWN EN GALICIA 

 
 

FEDERACIÓN DOWN GALICIA 

R/ Alejandro Novo González, nº1 

15706 -  Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 58 11 67 

downgalicia@downgalicia.org 

www.downgalicia.org 

 

ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA 

Avd Pedralonga s/n.  

15009 - A Coruña. 

Teléfono: 981 26 33 88 

asociacion@downcoruna.org 

www.downcoruna.org 

 

ASOCIACIÓN DOWN OURENSE 

R/ Francisco Huerta y Vega, s/n, baixo.  

32004  -  Ourense 

Teléfono: 988 37 03 13 

downourense@downgalicia.org 

www.downourense.org 

 

ASC. DOWN PONTEVEDRA “XUNTOS” 

R/ Cobián Rofignac, 9, 2º 

36002  -  Pontevedra 

Teléfono: 986 86 55 38 

xuntos@downgalicia.org 

www.downxuntos.org 

 

FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA 

R/ Alejandro Novo González, nº1 

15706  -  Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 56 34 34 

downcompostela@downcompostela.org 

www.downcompostela.org 

 

ASOCIACIÓN DOWN LUGO 

R/ Miguel de Cervantes, 34, baixo 

27003  -  Lugo 

Teléfono: 982 24 09 21 

downlugo@downlugo.org 

www.downlugo.org 

 

ASOCIACIÓN “TEIMA” DOWN FERROL 

R/ Álvaro Cunqueiro, 1, entrechán 

15403  -  Ferrol 

Teléfono: 981 32 22 30 

teima@teimadownferrol.org 

 
 
 

ASOCIACIÓN DOWN VIGO 

R/ Portela, 48, baixo 

36214  -  Vigo 

Teléfono: 986 20 16 56 

downvigo@downvigo.org 

www.downvigo.org 
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