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2. Orde adxudicación destinos provisionais corpos de secundaria

Consideramos que se deben recuperar os cadros de persoal. Entendemos que é o momento de aplicar os 
criterios de conformación dos cadros de persoal na Secundaria que figuran no acordo do ano 1998 asinado por 
esta organización.

Solicitamos un ano máis que os perfís das vacantes ofertadas se axusten á realidade, e que a súa negociación 
debe facerse nas Xuntas de Persoal e pasar por ese filtro, para evitar a petición de perfís moi dispares. 

Ten que establecerse unha data de publicación de vacantes, aínda que se vaian colgando as mesmas na 
aplicación en tempo real.

Solicitamos que a data de publicación da Resolución definitiva debera adiantarse para permitir ao profesorado a 
organización da súa vida familiar, pareceríanos acaído adiantala ao mes de xullo se a Consellería garante 
unha previsión das vacantes a cubrir nos centros e que as variacións da adxudicación definitiva con 
respecto á provisional foran mínimas, de non ser así a resolución definitiva debera adiantarse a finais do mes de 
agosto para facilitar así a organización do profesorado provisional. ( VANNO ESTUDAR, PERO NUNCA A XULLO)

Que unicamente se poidan compartir dous centros. (NON ACEPTADO)

Limitar o número de afíns a unha (NON ACEPTADO)

Contemplar a posibilidade de desdobres para unha mellor atención individualizada. 

Habilitar a aplicación informática para que os concursantes por varias especialidades puideran elixir en cal queren 
que se lles adxudique destino en primeiro lugar. A orde dos códigos non parece un criterio demasiado 
consistente. (NON ACEPTADO)

Criticar o feito de que se estea a permitir ao profesorado definitivo de EOI e conservatorios o “concursillo” entre 

definitivos, e non se atenda ás peticións feitas desde esta organización para realizalo en todos os corpos.

A figura de substituto de zona estaría xustificada sempre e cando todos os centros estiveran dotados con todos 

os recursos necesarios e aínda así quedara profesorado sen colocar. 

Eliminar a posibilidade de cambio de especialidade ou adxudicación de afíns na quenda de oficio, o feito de 
solicitar unha materia afín non pode ser o pretexto para un cambio de especialidade de oficio. (NON ACEPTADO)

Reducir a 25 km. como norma xeral e 30 km. excepcionalmente para desenvolver as substitucións de zona. (NON 
ACEPTADO)
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