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2. Proxecto de orde, pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da
Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación
CCOO considera que a elección de directores debe facerse no seno do Consello Escolar sen tutelaxe por parte da
Administración e sen o requisito de ningunha antigüidade.
CCOO manifestou que esta Orde aplica unha vez mais os postulados da LOMCE no tocante á elección dos equipos
directivos, deixando o poder decisorio en mans da Administración e anula a capacidade de participación da comunidade
educativa dos centros. As direccións deberan ter o aval de toda a comunidade educativa.
CCOO plantexou que se poden acatar os postulados que marca a lexislación vixente, pero que a Administración pode facer
un xesto a prol da xestión democrática de forma que dous dos representantes da administración sexan designados, un por
proposta do claustro de profesores e outro por proposta do Consello Escolar do centro de entre o colectivo de pais,
alumnado ou persoal non docente.
No apartado d), debera incluirse a aquel profesorado que este en situación de comisión de servizos noutra comunidade
pero que ten destino definitivo na comunidade galega.
Establecer garantías para que o proxecto sexa accesible a todos e para iso é necesario que poida haber un horario amplo,
por exemplo en todo o horario de apertura do centro.
O anuncio do prazo e horario para ver os proxectos de dirección, debe estar non só no taboleiro de anuncios da sala de
profesores senón tamén nos taboleiros de anuncios do centro.
CCOOO pediu a eliminación do requirimento de “calquera outra documentación que a candidata ou candidato considere
idónea” pois deixa á libre interpretación de cadaquén o que poida ser ou non idóneo introducindo un concepto que pode
levar a presentar determinados documentos a uns participantes e que non os presenten outros por indefinición.
CCOO esixiu que a administración arbitre medidas para que se mantiveran os criterios dos centros e non se nomeara
director/a a ninguén que contara co rexeitamento dos representantes do centro escolar.
Eliminar a entrevista por carecer de obxectividade, aínda que se realice a todos os candidatos/as tal e como aparece
recollido.
Publicar uns criterios de valoración do proxecto para garantir a maior transparencia e obxectividade posible nun elemento
tan relevante na selección tal e como xa se fai noutras comunidades autónomas como poden ser Aragón e Andalucía.
Esiximos que a cualificación outorgada polos membros da comisión debe ser por escrito e secreta.
CCOO pide que que o nomeamento debe ser a proposta do claustro ou do consello escolar.
CCOO pediu abrir, no caso de nomeamento accidental da dirección, a posibilidade de elixir, ao cabo dun curso, a un novo
director/a se é que nese momento houbese vontade de presentar algunha candidatura e o/a director/a nomeado expresara
a vontade de non continuar no cargo.
CCOO pediu buscar unha solución ás baixas prolongadas dos directores ou membros do equipo directivo. Debe nomearse a
outra persoa con carácter accidental é o nomeamento debe ter recoñecemento tanto a efectos económicos como
administrativos.
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Baremo:
Reducir o peso específico da experiencia desempeñando postos de director/a pois é excesivo e
desequilibrante.
Eliminación da puntuación por cargo como subdirector ou xefe de servizo en cargos da Administración
educativa.
CCOO considera inadmisible a desaparición da preferencia que tiñan as candidaturas do profesorado
do propio centro fronte a candidaturas externas, e a substitución por puntuacións diferentes segundo
se exercera o cargo no propio centro ou noutro , isto non permite que profesorado do propio centro
pero que non estivera nos equipos directivos acceda ás direccións.
Incluír nos Méritos Académicos o Mestrado de Dirección
Aumentar a puntuación por ter destino definitivo no centro e reducir a valoración dada ao proxecto de
dirección.
Incluír no anexo dos centros aqueles nos se van a producir xubilacións forzosas de directores antes de
rematar o curso, para evitar o nomeamento de direccións de carácter accidental e que os interesados
puideran presentar proxecto de dirección.
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3. Proxecto de orde atención postos escolarización alumnado de atención preferente
Criticamos 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 ser un dos campos de acción primordiais do sistema
educativo.
CCOO considera fundamental esta convocatoria pero debera ser complementaria a unha negociación previa para
dotar de persoal de atención á diversidade aos centros, especialmente a aqueles onde se ven repetindo de modo
sistemático estas necesidades e funcionan ano tras ano aulas específicas de NEAE para así dar estabilidade aos
cadros de persoal. Unha vez conseguido este obxectivo, no resto de centros onde puidera haber casos puntuais,
sería onde sería acaído sacar as comisións de adscrición temporal por atención preferente.
Incluír nos participantes a aqueles docentes que accederon a un posto no estranxeiro e que deban reincorporarse
de modo obrigatorio no vindeiro curso académico.
Considerar como servizo activo en Galicia a aqueles que tendo destino definitivo en Galicia que estean en comisión
de servizos noutra comunidade.
Esiximos a convocatoria da Comisión de Selección, xa presentemos recurso xudicial por non convocar a do ano
pasado.
Engadir “como norma xeral” na duración da comisión de servizos, durante o tempo de escolarización do alumnado.
No Baremo:
Computar na antigüidade as fraccións inferiores a un ano.
Non deberan puntuar do mesmo xeito as titulacións que teñen relación coas prazas ofertadas que calquera outro
título.
Dividir as actividades entre as recibidas e as impartidas outorgándolle a estas ultimas unha puntuación de 0,15 por
cada 3 horas . (ESTUDARANO)
No Anexo de Prazas
Manifestamos a situación do CEE de Pontevedra, entendemos que sería razoable dar solución para que poida optar
persoal definitivo ás prazas deste centro.
a) CEIP Vicente Risco (Cualedro): sae unha praza de PT e debería ser de AL afín PT.(ACEPTADA)
b) CEIP Manuel Respino (A Rúa): Debería ser PT e non AL, segundo o centro.
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4. Instrucións uso fraccionado excedencia por coidado de familiares
CCOO plantexa que tal é como está texto enténdese que na primeira fracción non hai restriccións
CCOO manifesta que non comparte o criterio da administración de que na 2ª fracción e restantes se limite o
reingreso a data anterior ao 15 de maio. As instrucións de Función Pública non establecen esa limitación e non
se pode ser máis restritivo. En todo caso debera establecerse o limite nos períodos sen actividade lectiva co
alumnado. (A administración manifesta que non vai cambiar a redacción das instrucións)

5. Decreto EOI

CCOO manifesta que os problemas que plantexa a orde non están tanto no contido senón no relativo a horas
e grupos.
CCOO manifesta que se debe garantir a oferta dos niveis básicos dos idiomas nas EOI.
Amplíar o nivel A2 e B1 de español a 240 horas en dous cursos académicos.
CCOO manifesta que a implantación precipitada e non paulatina destas ensinanzas xenera situacións
problemáticas nas pasarela do alumnado, que accede a un nivel superior sen poder certificar o anterior.
(Afirman que o regularan nunha orde posterior)
CCOO manifesta que non se debe superar o máximo de 4 grupos por docente.
CCOO plantexa a necesidade de contemplar cursos de destrezas, reforzos, titorías e outras actividades.
Esiximos a diminución de rateos dado que estas ensinanzas requiren unha formación especial, sobre todo
nas destrezas de comunicación a realizar co alumnado.
Débese establecer un plan de formación específica para o profesorado que imparta o nivel C2
Demandamos a cobertura das prazas de lectores dado que nos casos onde hai renuncias estas non son
cubertas.
Criticamos o establecemento de convenios con entidades privadas e a externalización das probas de
certificación feita a través do CAFI, obviando o carácter certificador que teñen as EOI e usando os fondos da
formación permanente do Profesorado para o fomento da actividade da empresa privada.
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6. Curriculo Ciclo Superior de Piragüismo
Redución de rateos a 1/20 en todos os módulos teóricos e a 1/10 nos de carácter procedemental.
Limitar os concertos de instalacións e material ás instalacións públicas cando os centros non conten
coas instalacións adecuadas.
Modificar a linguaxe sexista e con connotación negativa que figura en determinados items con respecto
ás mulleres.
Denominar aos deportistas con discapacidade como deportistas con “diversidade funcional”.
Incluír non so as cuestións afectivo-sexuais senón as derivadas da expresión de xénero.
Suprimir no caso das mulleres o feito da “dificultade para manter compromisos a longo prazo” como
un elemento específico a marcar no currículo.
Engadir á necesidade de contar con recursos didácticos e estratexias metodolóxicas que favorezan a
non discriminación dos e das deportistas por cuestións de diversidade afectivo-sexual e identidade ou
expresión de xénero
Incluír as referencias á diversidade afectivo-sexual e identidade ou expresión de xénero nos contidos
básicos en todos os items onde for necesario.

7. Instruccións Bacharelato

CCOO xa manifestou a necesidade de aumentar as horas de Filosofía no Bacharelato.
CCOO entende que a solución plantexada pola Consellería pode xerar problemas xurídicos ao reducir a
optatividade ao transformar unha troncal de opción ou específica en obrigatoria, débese buscar unha
fórmula que ofreza garantías e non poida ser obxecto de recurso
CCOO considera que a Consellaría debera dar un paso adiante e volver á situación anterior na que
todos os itinerarios tiñan esta materia como obrigatoria.
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