
ESTUDO SOBRE 
OS TEMPOS 

DE TRABALLO 
EN CONCERTADA

ensino
Está nas túas mans.

obxectivo do estudio 
CCOO estamos realizando un estudo sobre o 
tempo de traballo dos docentes da concertada.

O obxectivo é coñecer canto tempo adica o 
persoal docente a súa actividade profesional, 
que tarefas desenvolve e a incidencia na 
xornada dos novos cometidos que se lle esixen. 
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Para facilitar ese traballo elaboramos unha folla de cálculo que trata de facilitar a recollida de datos e 

a súa  posterior análise.

 PRECISAS TER INSTALADO EXCEL 2010 OU SUPERIOR

como rexistrar o tempo que se
dedica á actividade profesional

distribución da aplicación

Esta aplicación vai dirixida a todo o persoal docente do ensino concertado que queira colaborar. 
Distribuirémola por correo-e. A aquelas persoas que non lle chegue por este medio e queiran 
participar pódena conseguir: 

- Descargándoa da Web de CCOO 

www.ccooensino.gal
- Solicitándonolo

TEN EN CONTA QUE HAI UNHA APLICACIÓN PARA INFANTIL E PRIMARIA E OUTRA 
PARA ESO E FP, PCPI e BACHARELATO

instruccións de uso

A – DATOS PERSOAIS

Os datos que che solicitamos serán anónimos e confidenciáis, pero resultan relevantes  para o 
obxectivo proposto
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B  –  INTRODUCE O TEU HORARIO

Neste apartado tes que introducir a duración temporal das distintas actividades regulares que 
compoñen a túa xornada: sesións de clase, titoría país, coordinacións…,  

Estes datos só terás que introducilos unha vez porque xa se propagan automaticamente ao resto dos 
meses do calendario

C  –   FESTIVOS LOCAIS E DÍA SOLICITADO POLO CENTRO

Neste apartado tes que sinalar os días festivos locais e/ou o solicitado polo centro. Non é preciso que 
sinales o resto dos festivos porque xa está cargado o calendario escolar.

D – XORNADA ANUAL FIXA QUE  FAS SEGUNDO O TEU CONTRATO 
Neste apartado o programa amosará o número de horas por meses.



devolución dos datos

Ao  remate de curso reenvíanos o cómputo da xornada para podermos realizar o estudio ao seguinte 
enderezo CCOO ENSINO PRIVADO SANTIAGO  mlaxe-apg@galicia.ccoo.es   

agradecemos a túa colaboración

A información solicitada é necesaria para poder abordar con obxectividade o estudo sobre os tempos 
de traballo e poder elaborar propostas de mellora. 

Agradecemos de antemán a túa colaboración. 
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F – XORNADA ANUAL QUE DEBES FACER 

Neste apartado amosanse os resultados e comparativa e analise co establecido no VI CC de 
ensino concertado.

Cumprimentados os apartados B y C xa teremos a primeira aproximación á xornada realizada.
Agora e preciso que introduzas a xornada irregular que fas ao longo do curso. Os 
seguintes items propostos poderanche servir de axuda.

(Só podes escribir nos espazos en branco. Se non invertiches tempo ningún, non escribas) 

E – XORNADA VARIABLE AO LONGO DO CURSO 




