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Plan de reforzo nos órganos xudiciais 

FORMATO DAS ACCIÓNS 

Actividade online 

• A través da Canle de Teleformación Xustiza.gal https://formacion-xustiza.xunta.gal 

• Contido online de auto-realización con titorización e soporte a dudas a través do Chat/Foros do 
curso. 

 

Actividade presencial 

• Presencia de 2,5 horas por órgano e en horario 9h / 14:15h. 

• Coñecemento separado por Tramitadores e Xestores / Auxilios, sen presenza en sala de vistas. 

• Recomendada a presenza dos LAX. 
 

Plan de comunicación e dinamización na Intranet 

(https://intranet.xustiza.gal) 

• Publicación na Intranet da información do plan nun destacado na portada que dirixa á Canle de 
Telefomación.  

• Publicación das datas de cada órgano usando o Calendario da Portada. 

• Envío aos buzóns de correo electrónico dos órganos das datas e horarios concretos para cada 
órgano xudicial. 

• Publicación dunha novidade na páxina da canle de teleformación, informando sobre o plan e as 
actividades online dispoñibles.  

• Publicación dun banner no carrusel da portada que dirixa á canle de teleformación.  

• Publicación dun “Sabías que” na portada para reforzar a difusión do plan presencial que dirixa á 
canle de teleformación.  

 

  

https://formacion-xustiza.xunta.gal/
https://intranet.xustiza.gal/
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CONTIDOS 

Actividade presencial 

1. Repaso uso tramitador MINERVA 

• Rexistro do NIG único. Revisión e aclaración do concepto. Procedementos inhibidos. 

• A importancia da calidade dos datos dos participes e intervenientes nos expedientes. 
Dar de alta e asignar ben. Datos identificadores cubertos. 

• O uso de axenda de sinalamentos. Obrigatoriedade e impactos do mal uso. 

• Como integrar documentos escaneados, orde e probas gráficas e vídeos, ou outra 
documentación. Uso do zip en Minerva. Tipos documentos que non se ven no Visor. (*) 

• Rexistro de acontecementos en Minerva. Uso das categorías e impacto no Visor. 

• Itinerar e notificar telemáticamente. Asignación do tipo de acto e incorporación da 
documentación. Impactos do mal uso. 

 
2. Portasinaturas. 

• Repaso das novidades da versión recentemente implantada.  

• Xestión dos documentos non firmados ou rexeitamento. 

 

3. Vistas e uso das gravación. 

• Visión do fluxo completo e do cumprimento das etapas: uso de calendario sinalamentos 

e datos no eFidelius para integración dos vídeos no visor 

 

4. Repaso Visor. 

• Uso dos filtros e os seus efectos nas descargas. Botón ver todo. 

• Uso do calendario. 

• Descarga de expedientes e gravacións. Uso e recomendacións. 

• Promoción do curso Visor e dos espazos na Intranet. 

 

5. Como xestionar e compartir o expediente administrativo (nos órganos implantados). 

• Visión do fluxo completo. 

• Descarga e cumprimento das etapas. 

 

6. Videoconferencias. 

• Usos da videoconferencia (Cisco Webex e Cisco Meeting) e a súa gravación. 

• Repaso aos recursos para a autoformación e apoio. 

 

7. Probas de entrega electrónica. 

• Como xestionar os acuses de recibo online en Correos.es 
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8. Consellos TIC e difusión e animación do coñecemento. 

• Manexo dos navegadores. Uso dobre pantalla. Editores de texto. Impresión dixital. 

• A Intranet: espazos de información e coñecemento. 

• Autoformación e espazos para o saber: píldoras de coñecemento 

• Formación inicial e incorporacións ao órgano. 

 
(*) Recollida de información implantación AXE  / check-list de recollida de datos: nivel de dixitalización e incorporación de documentación en Minerva 

e estado dos documentos en Minerva. 

 

 

Actividade online “Reforzo AXE 2022” 

Módulo 1  

• Contexto e fluxo na AXE. 

• Boas prácticas de rexistro en Minerva. 

• Boas prácticas de mantemento dos procedementos. 

• Xestión de tarefas en Minerva. Bo uso das axendas. Beneficios de realizar a asignación 
procedementos e emprego da funcionalidade “tarefas pendentes”. 

 
Módulo 2 

• Axuntar documentos externos: escaneo de calidade e uso de Paperport. 

• Reutilización de modelos de documentos en Minerva. 

• Itineracións: inhibicións e á Fiscalía. 

• Acumulacións. 

• Terminación de monitorios para visualizalo no Visor xunto co novo procedemento. 

• Tramitación recursos nas instancias inferiores para que o órgano superior poida visualizar no 
Visor o procedemento de orixe. 

• Notificacións: boas prácticas e a importancia dos datos e os adxuntos. 
 
Módulo 3 

• Boas prácticas de manexo de eFidelius. 

• Consulta das gravacións no Visor EXE: fluxo da gravación e consulta, descarga e textualización. 

• Claves principais de realización das videoconferencias con Cisco Webex e Meeting. 

• Boas prácticas de manexo de Portasinaturas segundo o perfil. 
 
Módulo 4 

• Como empregar o Visor EXE para consultar o expediente xudicial electrónico. Como consultar os 
expedientes administrativos recibidos. 

• Formas de comunicación segura. 
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• Boas prácticas de uso de Lexnet. 

• Manexo das probas de envío electrónicas en Correos.es 

• Consellos TIC para a realización do traballo con papel cero: uso da dobre pantalla, utilización do 
bloc de notas e dos editores de texto, impresión dixital, etc. 

 
Outro material online de áxil consulta: pílulas de reforzo 

• Axenda de prazos. 

• Axenda de sinalamentos. 

• Tarefas pendentes. 

• Mantemento xuíces, maxistrados e lax. 

• Axuntar documentos externos en Minerva. 

• Itineración e notificación. 

• Acumulacións. 

• Terminación de monitorios. 

• Tramitación de recursos de apelación. 

• Como gravar un acto en eFidelius. 

• Como descargar as gravacións na sede xudicial electrónica. 

• Comunicacións seguras. 

• Paperport. 

• Scace. 

• Portasinaturas. 

• Ciclo sinalamentos/gravación.  

• Ciclo Expediente Administrativo.  

• Ciclo descarga gravación. 
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