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PRECARIEDADE, DESIGUALDADE E PERDA DE CALIDADE 
NO ENSINO É O BALANCE DESOLADOR DOS ÚLTIMOS 

ANOS EN OURENSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO DE CURSO 
 
PRIMARIA 
 
Alumnado 
 
O alumnado mantense lineal dende o ano 2009 con pequenas variacións (500 
alumnos mais no período 2009 - 2017). No curso 2016-2017 o alumnado total foi 
de 12400. 
 
Aulas 
 
Pola contra, o número de aulas na provincia sufre un goteo constante de peches 
dende o comezo da crise.  
Dende 2009 pecharon 6 colexios e reducíronse un total de 68 aulas na 
provincia. 
 
No presente curso 17-18 o balance xeral e de 1 unidade mais de infantil e unha mais 
de primaria, polo que non se pode falar dunha recuperación senon dunha 
estabilización do problema, onde o alumnado mantívose estable un ano mais. 
 
CEIP Os Blancos: Perde 1 aula de infantil  
 
CEIP Boborás: Aumenta 1 unidade de infantil e 1 de primaria  
 
CEIP Entrimo: Perde 1 aula de de infantil  
 
CEIP de maside: Aumenta 1 aula de infantil 
  
CEIP Manuel Sueiro: Perde 1 unidade de primaria.  
 
CPI Jose Garcia Garcia: Aumenta 1 aula de infantil  
 
CEIP Ben-cho-shey: Aumenta 1 unidade de primaria 

Coa crise como excusa para o ataque o público o curso comeza cun 11% menos de 
aulas de infantil e primaria e un 11% menos de Mestres na nosa provincia respecto 
2009.  

 
O peche do CPI Tomas de Lemos de Ribadavia para o vindeiro curso 17-18 co 
engano a toda a comunidade educativa únese a esperpéntica xestión do ensino en 
Ourense nos últimos anos. 
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Profesorado 
 
Como consecuencia evidente do peche de aulas prodúcese a supresión de postos 
de traballo, mais dun 11% dende o 2009. Especialmente catastrófico foi o ano 2012 
coa perda de 69 postos (6% do postos de catálogo) . 
 
A perda de postos de traballo no período 2009-2017 foi dun total de 122 . Cabe 
destacar, o ano 2012 cunha perda de 69 postos de traballo docente. O curso 2017-
2018 comezará con 2 docentes mais o que ao igual que para o número de aulas 
supón unha estabilización na sangria dos últimos anos levada a cabo pola 
administración. 
 
En canto o profesorado precario, dicir que a pesar da OPE 2017 se van a adxudicar 
un 3% mais de vacantes ao profesorado interino que o curso 16-17 (o 35% das 
adxudicacións), o que nos da unha visión clara, de que a OPE 2017 foi insuficiente. 
A este respecto CCOO Ensino, asinou antes do verán un plan de emprego coa 
administración con taxas de reposición do 100% durante os próximos 5 anos e 
unha redución do profesorado interino ao 8%. 
 
Cabe destacar o aumento nun 5% do profesorado itinerante que cada vez ten 
mais itinerancias con ata 4 centros. CCOO Ensino considera que as itinerancias 
permiten flexibilizar a adxudicación e facilitar a mesma pero NON mellora a 
calidade do ensino xa que un mestre con 4 centros a itinerar e imposible que poda 
realizar de maneira adecuada o seu traballo debido as poucas horas que está con 
cada aula. Outro dos motivos para recordarlle a administración que a itinerancia 
non debe ser o habitual senon a excepción é que a maioria dos Mestres 
itinerantes o son de especialidades de necesidades educativas especiais e que 
requiren dunha maior carga horaria para que o seu traballo sexa efectivo. Polo tanto, 
CCOO Ensino recomenda reducir o numero de itinerancias e facelo de maneira 
drástica naqueles docentes que traballan con rapaces con necesidades educativas.   
 
A teor dos datos expostos as conclusións son as seguintes: 
 
O peche das aulas de infantil en Os Blancos e en Entrimo condea a curto prazo eses 
CEIP. CCOO Ensino leva anos denunciando que a consellería está a deixar morrer 
os nosos pobos e vilas, política que está a afectar gravemente a provincia de 
Ourense o ser o rural un dos nosos maiores valores. CCOO Ensino lembra que a 
perda dos colexios nos nosos pobos é o comezo da perda do municipio e solicita 
que as administracións non teñan unha visión cortoplacista que non vai mais alá das 
seguintes citas electorais. 
 
 
CCOO Ensino Ourense considera que os datos o longo do período 2009-2017 
deixan en evidencia as intencións do goberno do PP, así como o modus operandi no 
peche de aulas e centros, primeiro deteriora o servizo eliminando aulas só 
atendendo a ratios e cando o deterioro e tal que o centro non é sostible procede o 
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desmantelamento mediante a xustificación da non viabilidade. Dende CCOO Ensino 
entendemos que anterior o peche dunha aula, debe existir unha valoración que 
permita identificar cales son os motivos e ver cal ou cales son as mellores solucións 
 
CCOO Ensino  solicita, que a modificación do catálogo anual se estableza dentro 
dunha negociación coas OOSS que garanta un ensino de calidade cunha adecuada 
distribución de aulas e RRHH atendendo a criterios pedagóxicos, socio-económicos 
e culturais, tendo como punto de partida o acordo de agrupamentos asinado no ano 
2009 
 
SECUNDARIA 
 
Alumnado 
 

 ESO E BACHARELATO: O número de alumnos evoluciona linealmente dende o 
ano 2009. No curso 2016-2017 o alumnado da ESO aumentou un 4% e no 
bacharelato non sufre cambios significativos co ano anterior. 
 

 FP: dende o ano 2009, estas ensinanzas sufrirón un crecemento exponencial do 
127%. No curso 2016-2017 o alumnado sufre un estancamento derivado do 
crecemento do emprego. 
 

 FP BÁSICA: Unhas ensinanzas que a teor da LOMCE, deberían sufrir un aumento 
do alumnado están sufrindo unha perda espectacular do 30% dos mesmos 
respecto o curso 16-17 debido o que CCOO Ensino leva denunciando varios anos, 
mala planificación da oferta con poucoas opción para unas ensinanzas que debemos 
lembrar son obrigatorias e a única medida de atención a diversidade para aqueles 
rapaces que non son capaces de superar a ESO 
 
.EOI:  Estas ensinanzas, o mesmo que a FP tiveron un crecemento exponencial 
dende o 2009 cun aumento do 120% de alumnado. Nos dous últimos curso o 
número de alumnado descendeu de maneira significativa, ainda así esta un 20% por 
riba dos datos do 2009. 
 

 ADULTOS: Nas ensinanzas de adultos o alumnado tamen aumenta sobre todo nas 
ensinanzas de FP. Sufren incrementos moi significativos as ensinanzas on-line, 
como exemplo os ciclos de grao medio a distancia aumentaron un 80% no curso 16-
17 respecto o curso anterior. 
 
Aulas 
A finais do curso 16-17 produciuse un feito moi grave que foi o peche do CPI Tomas 
de Lemos co agravante de facelo ás costas da comunidade educativa o que vai a 
producir unha maior masificación do alumnado no IES O Ribeiro coa conseguinte 
perdida de calidade no ensino.  
 
 
Profesorado 
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Dende CCOO Ensino Ourense, denunciamos un ano mais a opacidade na 
publicacións dos datos de profesorado, que dende o ano 2013 descoñecemos. Polo 
tanto, o noso analise faise a traves das adxudicacións provisionais de destino. Tendo 
en conta os datos ate o 2013, así como os resultados anuais na adxudicación 
provisional de destinos consideramos que o profesorado descendeu preto do 10-
11 % dende o 2009. Esta estimación ten en conta a OPE 2017. 
 
No CPI Tomas de Lemos a perda de secundaria supuxo 11 docentes desprazados. 
 
Da adxudicación provisional de destinos sacamos as seguintes conclusións: 
 
A pesar da oferta pública de emprego do ano 2017, os datos indican que foi 
claramente insuficiente o manterse prácticamente o mesmo número de 
adxudicacións de profesorado precario para o curso 2017-2018 (reducíuse un 12% 
respecto o ano pasado).. Se descontamos, os 51 docentes de secundaria e outras 
ensinanzas que superaron os procesos selectivos do ano 2017, as porcentaxes de 
profesorado precario mantense sen prácticamente variacións dende fai dous anos a 
pesar da oferta plantexada. 
 
O 26% do profesorado ten afinidade (imparte materias das que non é especialista) 
 
Tendo en conta os datos as conclusións nas ensinanzas de secundaria, FP e outras 
son as seguintes: 
 
CCOO Ensino denuncia, a escasa oferta na FP Básica. 
 
CCOO Ensino lembra que as ensinanzas de FP Básica son de oferta obrigatoria e 
que a consellería debe ofrecer alternativas reais o alumnado que curse a FP Básica.  
O feito de engadir unha soa proposta de FP Básica en Viana do Bolo no curso 16/17 
o consideramos unha burla tendo en conta, que o ciclo de informática de oficina xa 
existe na Rúa e que nunha comarca como a de Valdeorras, Viana e Trives os 
alumnos só poden optar por electricidade e electrónica (Trives), mantemento de 
vehículos (O Barco) e informática de oficina (Viana e A Rúa)  
 
Esta maneira de actuar non ven máis que a constatar a hipocresía da Consellería de 
Educación na súa "aposta pola FP", unhas ensinanzas que tiñan un crecemento 
exponencial nos últimos anos e que coa xestión nefasta da administración está a 
deixar de ser atractiva a teor dos datos de matriculación. 
 
 
CCOO Ensino Ourense, denuncia o mantemento con respecto ao curso 16-17 do 
profesorado con afins de outros corpos (Docentes de secundaria con afins de 
técnicos de FP e técnicos de FP con afins secundaria).  
 
En canto a centros onde se imparte FP a consellería leva varios anos detrás de 
eliminar a oferta educativa en Celanova onde a matricula é baixa pero a consellería 
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non se preocupa en establecer un plan que permita recuperar o alumnado, senon 
que só agarda a ter as cifras para poder pechar. Unha mostra mais da 
incompetencia e falta de planificación por parte da administración que debe garantir 
o acceso en igualdade de todos os Ourensáns a un ensino de calidade.  
 
En resumo, o inicio de curso presentase en canto a datos cun mantemento do 
alumnado en infantil, primaria e bacharelato e un aumento do alumnado da ESO. 
Lixeiro retroceso das ensinanzas de FP e réxime especial cun aumento das ofertas a 
distancia. En canto o número de aulas en infantil e primaria e profesorado 
permanece sen cambios relevantes respecto o ano pasado salvo a perda que se 
produciu no CEIP Tomas de Lemos. 
 
 
Por todo isto, CCOO Ensino Ourense, segue a reclamar un cambio nas políticas 
educativas que non atendan a criterios economicistas, senon que teñan como piares 
básicos a equidade e a igualdade garantindo un ensino público de calidade. 
  
 
IMPLANTACIÓN LOMCE: 
 
Mobilizacións no mes de novembro con folga xeral do alumnado que rematou co 
aparazamento do calendario de implantación da LOMCE no mes de decembro. Caos 
no profesorado de bacharelato e o alumnado o non saber como ían ser as probas de 
acceso a universidade ate ben avanzado o curso. Todo isto remata cunha comisión 
parlamentaria en búsqueda dun pacto educativo. Pacto que CCOO Ensino considera 
imprescindible pero cuxa negociación debe ser aberto a toda a comunidade 
educativa, de non ser asi, é probable caer nos erros do pasado. 
 
 
INFRAESTRUTURAS: 
 
CEIP JULIO GURRIARAN: Grazas a presión da comunidade educativa, a consellería 
presentou un proxecto no mes de agosto para crear unha zona cuberta no patio do 
Julio Gurriarán. 
 
Agardando no primeiro trimestre un calendario definitivo de execución das obras  
 
 

 
Ourense, Setembro 2017 

 
 
Para máis información: 
 
Daniel Rodríguez  
Responsable comunicación Ourense 
Federación de Ensino de CCOO Galicia 
Tel.628439444 

 


