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1. Proxecto de orde atención postos escolarización alumnado de atención preferente 

Dámoslle  a benvida a esta convocatoria que xa se viña demandando tanto nas xuntas de Persoal como nesta Mesa 
desde o curso pasado, dado que a anterior convocatoria data do 2010 e o ciclo de escolarización do alumnado xa 
rematara en algúns casos.


Debemos criticar que non se tivera aberto a todos os centros a posibilidade da valoración da súa necesidade ou non de 
ter prazas deste perfil, dado que a atención á diversidade debe se un dos campos de acción primordiais do sistema 
educativo.


Solicitamos a inclusión nos participantes a aqueles docentes que accederon a un posto no estranxeiro e que deban 
reincorporarse de modo obrigatorio no vindeiro curso académico. Igualmente entendemos que se debe considerar 
como servizo activo en Galicia a aqueles que tendo destino definitivo en Galicia que estean en comisión de servizos 
noutra comunidade.


Solicitar explicacións  de porque a praza do CEIP Virxe do Portal ten a praza compartida, nos entendemos que estas 
prazasdadas as súas características non deberan ter o carácter de compartidas.


Artigo 8 – Engadir “como norma xeral” na duración da comisión de servizos, durante o tempo de escolarización do 
alumnado. O limite a seis anos, pode non abranguer a totalidade da escolarización do alumnado

(pendente administración) 

No punto 3 de Méritos académicos entendemos que non debera puntuar do mesmo xeito o feito de posuír o doutorado 
en titulacións que teñan relación coas prazas ofertadas que o doutorado noutras titulacións.


Así mesmo debera diferenciarse a puntuación aos mestrados relacionados directamente coa praza solicitada dos outros 
tipos de mestrado.


Introducir no apartado 4.3 dous novos subapartados 

4.3. 1. actividades de formación  específica directamente relacionadas coa praza  (0,20 por cada 10 horas)

4.3.2 Outras actividades de formación relacionadas coas necesidades educativas especiais (0,10 por cada 10 horas).


(Estas 3 propostas están pendentes de valoralas para incorporalas á orde) 

Introducir o apartado no baremo que existía na anterior convocatoria, que primaba o tempo de servizos como 
funcionario na especialidade de PT ou AL atendendo a alumnado con NEAE.

(non aceptado pola administración)
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