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1. Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o día 15 de marzo de 2016 

Seguimos sen estar dacordo coa forma de redacción das actas, non imos a aprobala mentres non se aporten as anteriores, 
entendemos que a acta tal e como esta redactada non reflicte o que aconteceu na Mesa e que debera recollerse na acta e sen 
necesidade de pasar a intervención transcrita o contido dos debates e os acordos acadados de habelos.


2. Programa PIALE (programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras). 

Entendemos que faltaría tamén formación en idioma italiano xa que se está a impartir como materia optativa en diferentes IES.


Aínda que estamos diante dunha orde que mellora as prazas do curso pasado en 55 prazas, existe unha descompensación evidente 
dependendo do idioma, xa que o 80% das prazas de incremento corresponden ao idioma inglés.


Entendemos ademais que é necesaria a formación específica no estranxeiro para o profesorado das EOI, polo que sería acaída  a 
conformación dun itinerario distinto para as ensinanzas de réxime especial.


Debera haber modalidades nas que non se existirá requisito lingüístico, e ser o punto de partida para adquirilo.


3. Reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario ano 2016. 

No artigo 1º Mantense a cantidade dos tres últimos exercicios sen ningún incremento. 


Valoramos positivamente os cambios feitos nos destinatarios destas axudas, establecendo unha prelación dando posibilidade ao 
profesorado interino a acceder a estas axudas e a posibilidade de que os que recibiron axudas nos dous exercicios anteriores a 
reciban, ainda que consideremos que deberan ter preferencia absoluta aqueles que nunca disfrutaron dunha axuda deste tipo.


En realidade, existe unha importante redución dende o 2010 incidindo na política de recortes en formación do profesorado, capítulo 
onde maior foi a redución orzamentaria. Sería necesario que como mínimo se tiveran incrementado nos últimos anos no  mesmo valor 
que o IPC. 


Preferiríamos que houbese unha soa quenda porque habería un maior equilibrio.


Tamén consideramos que debera ser más amplo o criterio de emprego do diñeiro  non cinguíndoo prioritariamente ao tema dos TICS 
ou do plurilingüismo; as outras actividades deberan estar en igualdade de condicións con estas dúas.


No artigo 3.2 entendemos que o máximo é insuficiente en moitos casos. Cando se iniciaron estas axudas as cantidades eran moito 
maiores. Pedimos máis dotación para todos os tipos de actividades. Nuns momentos onde en moitas familias viron moi reducidos os 
ingresos a non cobertura do custe de determinadas actividades pode provocar que non se aborden cando non hai garantía de poder 
cobrar unha subvención suficiente. 


Con respecto ás actividades do tipo 4 sería necesario o axuste en función do país e da actividade.


É de agradecer que se avise de que estas axudas están suxeitas a retención, algo que a Consellería debera ter avisado en 
convocatorias anteriores evitando os problemas que se lle plantexaron aos beneficiarios en convocatorias anteriores, agora ben a 
administración debera ter buscado unha solución a esta problemática para que dito reintegro fora considerado como dieta, en todo 
caso debera desglosarse a parte correspondiente a dieta e non como rentas do traballo.


Solicitamos a participación sindical na Comisión de valoración.


mailto:ensino@galicia.ccoo.es
http://www.ccooensino.gal
http://www.ccooensino.gal
mailto:ensino@galicia.ccoo.es


infórmaTE
Ensino Público

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 8 - 1º Andar

15703 SANTIAGO

Telf. 981 551 820

Fax.  981 551 801

ensino@galicia.ccoo.es

Afiliada á Internacional da Educación (IE) e ao 
Comité Europeo Sindical Europeo da Educación 

RESUMO INTERVENCIÓN MESA SECTORIAL CCOO ENSINO
abril 2017www.ccooensino.gal

3. Licenzas Formación 2017-18


Para CCOO segue sendo inadmisible que non existan as licenzas para rematar estudos universitarios ou ampliación. Demandamos que 
se incorporen a esta oferta. A última vez que as houbo ascenderon a 59 licenzas anuais. 


Aínda que estamos diante da mesma oferta do ano pasado e poñéndonos no caso de que a meirande parte sexan trimestrais esta 
consolidada a diminución realizada desde fai tempo e en todo caso trátase dunha oferta excesivamente dirixida a certos ámbitos e con 
pouca flexibilidade. 


De novo a consellería parece que só lle interesa dispor de materiais dixitais pero, iso sí, a custe cero. Especialmente tendo en conta a 
preferencia de niveles segundo ao que vaian dirixidos.


Deberan recuperarse as licenzas semestrais e incluso anuais.


Seguimos a manifestar a nosa desconformidade coa desaparición das licenzas non retribuídas, tal e como ocorreu en anteriores 
convocatorias.


O persoal funcionario en prácticas debera poder optar ás licenzas de formación, deberan adxudicarlles a licenza e comezar a mesma 
despois de terminados os catro meses de prácticas.


No baremo: entendemos que hai que darlle menor peso ao proxecto de traballo.


4. Proxecto do Decreto, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de 
técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero. 

Queremos incidir en que para CCOO é imprescindible a redución das rateos en todos os grupos así como os desdobres de módulos 
formativos que así o precisen por falta de recursos, atención ao alumnado, módulo de Proxecto nos ciclos Superiores, duración e 
petición da desligación do desenvolvemento do mesmo coincidindo co modulo de FCT.


Especificamente deste currículo temos que incidir en que débese tender ao uso dunha linguaxe inclusiva , algo chocante nun decreto 
sobre promocion da igualdade, e non está adaptado ás realidades galegas e non fai referencia á lexislacion da comunidade.


Consideramos fundamental a introdución de obxectivos concretos para o desenvolvemento dos aspectos reflectidos no capítulo V da 
lei 2/2014 de visibilidade e non discriminación do colectivo LGBTI en especial no currículo dun ciclo formativo sobre igualdade de 
xenero, que non se menciona en ningunha parte, xa que a discriminacion e a LGTBI-fobia non son mais que formas de afirmación dos 
roles e os estereotipos de xenero fronte aos que se apartan deles tentando perpetuar a desigualdade de xénero.


Revisar a contorna profesional pois non hai ocupacións concretas destes titulados.


Incorporar as metodoloxías e técnicas de investigación con perspectiva de xénero.


Hai que facer referencia ao envellecemento da población na Galicia rural na analise economico da desigualdade.


Revisar os requisitos para o profesorado para inclusión de formación especifica en igualdade e violencia de xenero.


Trátase dun currículo sumamente importante para a sociedade, e sobre todo coa necesidade de xente ben formada nuns temas que 
forman parte dunha das problemáticas mais importantes desta sociedade.


Solicitamos que se retire a mediaciòn como contido no módulo de violencia de xénero porque a lei o impide e que aparezan contidos 
sobre feminismo e historia do feminismo, e as novas masculinidades.
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5. Rogos e preguntas 

- Oposicións, convocatoria inmediata, incremento de prazas ao abeiro do acordo asinado na Mesa de función pública do estado 
que permite a superación da taxa de reposición. 


- Convocatoria de prazas de ingreso libre para o corpo de profesores de música e artes escénicas.


- Criticar a tardanza no libramento das cantidades correspondentes aos gastos de funcionamento dos centros, o que provocou 
situacións non desexadas no pagamento dos centros aos diversos prooveedores.


- Criticar que as BAixas do profesorado non son cubertas dende o 28 de marzo. Deberanse ter cuberto.Estase conculcando o 
dereito a educacion


- Solicitamos a Convocatoria das prazas de atencion preferente e dos Cefores.


- Criticar o procedimiento de adxudicacion  das prazas de Aeromecánica no CFP As Mercedes.


- Solicitamos novamente a integracion das EE Artísticas superiores no Sistema Universitario Galego.


- Solicitamos novamente que se realicen rexistros - inventarios daqueles materiais que conteñan amianto nos centros 
educativos para que sexan identificados e incluídos nas súas avaliacións de riscos. Ademais tamén consideramos necesario 
que se implante un programa de xestión coas medidas preventivas necesarias e as actuacións previstas para a súa 
conservación, mantemento e, chegado o caso, eliminación, así como  que se aborde un plan de substitución destes materiais 
para evitar o risco aos usuarios.


- Negociación do horario do profesorado que imparte docencia nos CIFPs e no que se complemente e clarifique a normativa 
destes centros no respecto as reducións horarias necesarias para todas as actividades a desenvolver polo persoal que imparte 
docencia nestes centros, xa que esta a quedar ao criterio  das direccións dos mesmos o número de períodos que se deben 
dedicar a estas labores e se están a producir situacións como a existencia de horarios que superan os limites legais 
establecidos e o axuste dos cadros de persoal por non ter en conta esta casuística.
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