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MESA SECTORIAL 15 MAIO 2018
1. Anteproxecto de Orde pola que se regula o Concurso de Adxudicación de destinos provisionais para
todos os corpos docentes.
Cuestións Xerais:
Respectar o principio de especialidade.
Limitar o numero de centros a compartir a un número de dous
Limitar o número de afíns a unha.
Recuperar os cadros de persoal de Secundaria ao abeiro do acordo do ano 1998.
Aplicar medidas de atención á diversidade, como desdobres e reforzos, o que permitiría recuperar.
Recuperación do horario do profesorado derrogando o RD 14/2012. CCOO denunciou e demandou por escrito (nas CCAA e
ante o Ministerio) a derrogación das medidas temporais ao abeiro da situación económica toda vez que esa situación foi
superada.
Axustar os perfís das vacantes ofertadas á realidade, e que a súa negociación se faga nas Xuntas de Persoal. Se hai
dificultades para garantilo demandamos que se faga directamente na Mesa Sectorial. Debe advertirse ás direccións que as
prazas solicitadas con determinado perfil teñen que axustar o horario a dito perfil. (NON ACEPTAN EN SECUNDARIA)
Esiximos o adiantamento das datas de publicación das resolucións definitivas nos corpos que imparten en secundaria para
permitir ao profesorado a organización da súa vida familiar.

Con respecto ao articulado:
O profesorado interino que supere o proceso selectivo pola mesma especialidade na que prestaba servizos teña a obriga
de facer unha nova solicitude. Debera poder manter a petición se así o considera. (ESTUDIARANO)
Para determinar o número de profesores/as asignados a un departamento de secundaria débese calcular dividindo entre o
número de horas do departamento entre 18.
Esiximos o “concursillo” entre definitivos en todos os corpos.
Denunciamos que a xeneralización que se está a facer permitindo solicitar prazas doutro corpo non é acaída.

Santiago de Compostela
Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar
CP 15707
Telf. 981 551 826
ensino.stgo@galicia.ccoo.es
Pontevedra
Rúa Pasantería 1, 2º andar
CP 36002
Telf. 986 866 276
scensino.pont@galicia.ccoo.es

A Coruña
Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar
CP 15008
Telf. 981 145 895
scensino.coru@galicia.ccoo.es

Vigo
Rúa das Teixugueiras 11 entrechán
CP 36212
Telf. 986 246 847
scensino.vigo@galicia.ccoo.es

Ferrol
Rúa María 42-44
CP 15402
Telf. 981 369 336
scensino.ferrol@galicia.ccoo.es

O Barco
Praza do Concello 2, 1º andar
CP 32300
Telf. 988 322 034
scensino.oure@galicia.ccoo.es

Lugo
Rolda da Muralla 58, 4º andar
CP 27002
Telf. 982 221 060
scensino.lugo@galicia.ccoo.es

Monforte
Roberto Baamonde s/n
CP 27400
Telf. 982 401 518
scensino.lugo@galicia.ccoo.es

Ourense
Parque San Lázaro 12, 3º andar
CP 32300
Telf. 988 392 256
scensino.oure@galicia.ccoo.es

Afíliate!

Ensino Público

infórmaTE
www.ccooensino.gal

MESA SECTORIAL 15 MAIO 2018
O profe sorado inte rino e substituto que figura e n máis de unha lista de be ra pode r solicitar pe ticións e n lista única
podendo intercalar as diferentes especialidades. (NON ACEPTADO)
Habilitar a aplicación informática para que os concursantes por varias especialidades puideran elixir en cal queren que se
lles adxudique destino en primeiro lugar. (NON ACEPTADO)
Catalogar as prazas de AL na ESO , non deben ter o carácter coxuntural que está a ter na actualidade
O profe sorado que imparte PT e AL e n 1º Ciclo da ESO de be te r a conside ración de impartir tal ciclo para os efectos
correspondentes. (NON ACEPTADO)
Non adxudicar de oficio as prazas de idioma (inglés e francés), e as prazas de PT e AL en centros e unidades específicas así
como en centros de escolarización preferente. (NON ACEPTADO)
Estable ce r no corpo de me stre s un siste ma de pe tición de afíns análogo ao profe sorado de se cundaria, no que x
participante poida elixir as especialidades que quere impartir como afín.
Incrementar o prazo de solicitude para o persoal que superou o proceso selectivo de 2 a 5 días.(NON ACEPTADO)
Esixir que a inspección educativa supervise e aprobe as vacantes solicitadas polos centros.
Cambiar o criterio de acceso ás comisións de servizos de forma que o acceso á interinidade garanta o dereito ao acceso a
esta.
Recoñecer o dereito preferente á localidade para o colectivo de profesorado que, tras teren sido declarados xubilados por
incapacidade permanente, tivesen sido rehabilitados para o servizo activo. (NON ACEPTADO)
Esiximos que ao profesorado en prácticas non debe adxudicárselles praza en escolas unitarias.
Publicación dunha relación provisoria e definitiva das vacantes a ofertar.
Publicación da relación definitiva de participantes no CADP
As substitucións de zona deben ter un radio de 25 km e 30 km en casos excepcionais.
O profe sorado de be pode r modificar a súa solicitude no caso de cambio de código dos ce ntros e non se r a propia
administración a que o faga. (NON ACEPTADO)
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