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2. Orde de Calendario Escolar 2018-19
Esiximos a apertura dun debate serio sobre os tempos escolares. O calendario non respecta o equilibrio entre os
trimestres e os paróns están vinculados ás festividades relixiosas en lugar de criterios racionais de reparto dos
tempos.
Lame ntamos que o cale ndario do vinde iro curso che gue tarde e con pouca marxe para unha profunda
modificación da súa conformación.
Celebramos que o calendario se axuste aos tempos que ten á Universidade. Xa era hora que o alumnado que
accede á Universidade puidera facelo sen terse iniciadas as actividades lectivas.
Apelamos á Consellería para que axuste os tempos equilibrando a actividade lectiva entre os tres trimestres.
Pero de non aceptalo deberá estudarse a ubicación da Semana de Pascua, xa que nalgunhas zonas de
Galicia esta semana iníciase o xoves e abrangue a semana posterior aos festivos.
Concre tar para as e nsinanzas de réxime e spe cial outra data de inicio poste rior e de acordo co re mate dos
prazos de matricula, para así facilitar a confección dos grupos.
Na FP a data de inicio e remate do curso debe ser “de acordo cos requirimentos de cada ciclo formativo”
respondendo ás características diferenciais deste tipo de ensinanzas.
Establecer dentro do propio calendario que a adscrición funcional en secundaria se fará en setembro no
momento en que os centros dispoñan da totalidade dos seus cadros de persoal, tanto definitivos como
provisionais.
CCOO demanda a xeneralización da xornada matinal reducida en infantil e primaria en xuño e setembro,
mantendo o servizo de comedor neses meses.
Iniciar as actividades lectivas un día máis tarde en Primaria e Infantil, para adecualo aos 175 días que marca a lei
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Propomos que se introduzan como conme moracións:
• 10 de marzo - Día da clase obre ira gale ga.
• 23 de xuño - Dia Inte rnacional dos Se rvizos Públicos.
Enume rar as datas nas que hai ce le bracións inte rnacionais re fe ridas ao re coñe ce me nto e fe ctivo dos de re itos LGBTI,
e non de ixalo de modo xe nérico, cue stión que favore ce a invisibilización.
• 22 de outubro - Dia da de spatoloxización transe xual
• 15 de marzo - Día da Visibilidade Transe xual
• 26 de abril – Día da visibilidade lésbica
• 17 de maio - Dia inte rnacional contra a LGTBI-fobia
• 28 de xuño - Día do Orgullo LGTBI
O transporte e scolar non pode condicionar os horarios dos ce ntros.

Esiximos que as modificacións dos horarios polas dire ccións de be n axustarse a crite rios obxe ctivos e non pode n
introducir modificacións se n pactar co profe sorado porque un cambio radical de horario pode dificultar a
conciliación da vida pe rsoal coa laboral que e staba pre viame nte organizada co horario anual.

Re clamamos que o pe ríodo de adaptación dos ne nos de 3 anos de EI de be se r o me s de se te mbro COMO MÁXIMO,
de ixando aos ce ntros a posibilidade de re ducilo, de se r o caso.

De mandamos a ne gociación dos ROCs e dunha orde de e le cción de horarios de primaria que clarifique as
situacións que se pode n dar.

De mandamos que a adscrición funcional no caso do pe rsoal de se cundaria fágase unha ve z nome ado o pe rsoal
provisional e inte rino.
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