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Compañeira/o docente: 

Nestas datas remata unha etapa que culminará cun novo período electoral no que se renovarán as delegadas e 
delegados que representarán ao profesorado. En cada provincia elixiredes aos docentes que vos representarán nas 
Xuntas de Persoal da provincia. Desa representación derivarase a composición da Mesa Sectorial. Cómpre render contas 
do traballo desenvolvido por CCOO-Ensino e as súas persoas delegadas para que o avaliedes e decidades se o noso 
traballo e esforzo merecen a vosa confianza, polo que presentamos un resumo da nosa actividade nestes catro anos. 

Continuamos co ciclo de crise económica xeral iniciado no 2009. As administracións públicas seguiron a implementar 
políticas de recortes cunha gran diminución do investimento educativo, que iniciaron coa aplicación do RD 8/2010 polo 
que se adoptaban medidas para a contención do déficit público que supuxeron un recorte nas retribucións das 
empregadas/os públicos e logo ampliadas polo RD 20/2011 e o RD 14/2012. Estas medidas agraváronse coa chegada ao 
Goberno do Estado do Partido Popular e a aprobación da LOMCE que despregou toda a súa batería de medidas 
segregadoras durante o período que nos ocupa. 

O MODELO SINDICAL DE CCOO-ENSINO: NEGOCIACIÓNS E MOBILIZACIÓNS  

A estratexia sindical da Federación de Ensino baséase 
en dous piares: a negociación como xeito de acadar 
melloras reais, e a mobilización para influír nas decisións 
políticas. Esta dobre liña de acción serviu de parapeto 
aos ataques, e a pesar do mantemento dos recortes, 
nalgúns aspectos conseguimos facer recuar ao 
goberno.  

A Federación de Ensino de CCOO despregou toda 
unha batería de actuacións para afrontar os ataques 
que estaban a sufrir as traballadoras e traballadores e o 
sistema educativo.  

Apostou en todo momento pola pluralidade e por 
integrar a todos os sectores da comunidade educativa, 
pois considera que o ensino non se pode entender sen 
contar con pais, nais, alumnado, profesorado e persoal 
non docente, porque todos son parte fundamental do sistema.  

A unidade de acción de toda a comunidade educativa foi un elemento de vital importancia para lograr os obxectivos 
que se foron acadando (a marcha  do ministro Wert e a eliminación das reválidas foron froito da presión da comunidade 
educativa). 
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A mobilización combinouse cunha ofensiva xurídica mantida no tempo contra as normativas promulgadas polos 
gobernos central e autonómico, que nalgúns casos deu os froitos esperados. 

Neste período realizamos numerosas mobilizacións, entre folgas, concentracións, marchas... tanto sectoriais como 
intersectoriais, pois procuramos que en todas as mobilizacións de carácter xeral houbese un lugar para as reivindicacións 
do ensino. 

A representación institucional desenvolvida por CCOO foi ardua: presentáronse emendas e resolucións en diversos 
órganos (Xuntas de Persoal, Consello Escolar de Galicia, Consello Escolar do Estado…) que,  ao ser aceptadas, lograron 
pór en cuestión as normativas que a Administración estaba a desenvolver. 

A ATENCIÓN ÁS TRABALLADORAS E TRABALLADORES DOCENTES COMO RAZÓN DE SER  

Nas regulares visitas feitas aos centros de ensino e en asembleas abertas informouse dos cambios e novidades e 
atendemos aos problemas e dúbidas dos e das docentes. As persoas delegadas de CCOO-Ensino sempre estiveron e 
estarán nos centros de traballo para atender ao profesorado, compromiso polo que van nas nosas listas. 

A UNIDADE SINDICAL COMO PEZA CLAVE PARA ACADAR MELLORAS 

CCOO sempre optou de xeito inequívoco pola unidade de acción de todas as 
organizacións sindicais, tendendo pontes para facela efectiva de forma que a 
pluralidade fose unha marca de identidade nas mobilizacións que promovemos. 
Despregouse neste sentido unha intensa actividade na Plataforma en Defensa do 
Ensino Público de Galicia (PDEPG) formada por CCOO-Ensino, FeSP- UGT, 
CONFAPA, Sindicato de Estudantes, IESGA e Escola Viva que logrou a 
incorporación nalgunhas das mobilizacións doutras organizacións sindicais e da 
comunidade educativa, agás aos de sempre, que novamente non son quen de 
abandonar as súas posicións sectarias pensando máis no seu interese particular 
que no ben común. 

O traballo coordinado dende a Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia (PDEPG) coas forzas políticas da 
oposición parlamentar lograron amosar de forma cada vez máis clara o illamento do Partido Popular e as súas premisas 
en materia educativa. 

Tanto desde o traballo de perfil propio de CCOO como o coordinado coas outras organizacións que conforman a 
PDEPG realizáronse multitude de mesas redondas, asembleas informativas e debates nos medios audiovisuais, nos que se 
debullaron as consecuencias que estaba a ter o desenvolvemento desta lei autoritaria imposta polo Goberno do Partido 
Popular e espallaron a posición de CCOO nestes aspectos. 
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A seguir podes atopar un resumo do máis salientable en cada curso académico. 

IMPLANTACIÓN LOMCE 

• Campaña de recollida de sinaturas, para trasladar aos partidos políticos do 
arco parlamentar a necesidade dun Pacto Político, Económico e Social pola 
Educación, en tempos nos que esta se vía atacada pola implantación da 
LOMCE. 

• Ante a implantación da ESO e o BACH, realizamos conxuntamente coa 
PDEPG, mesas redondas en todas as comarcas e colaboramos coas 
Federacións de ANPAS noutras zonas da comunidade autónoma. 

• O 21 de Maio preséntamos e gañamos unha emenda de devolución no Consello Escolar de Galicia contra os 
decretos de currículo de ESO e Bacharelato LOMCE. 

• Xornada de éxito na loita contra a “reválida” de educación primaria e prevista na LOMCE. As asembleas 
informativas e o traballo coordinado coa CONFAPA conseguen baleirar as aulas o día da proba. 

• Campaña conxunta coa Plataforma de resolucións dos claustros e consellos Escolares contra o borrador do RD de 
Especialidades de Secundaria, que provocaba que case ningún docente impartira materias da súa propia 
especialidade. Logramos finalmente a retirada e modificación do RD. 

TRASLADOS  

• Recurso contencioso-administrativo contra a Consellería polo feito de non ter convocado ese ano CXT en Galicia. 
CCOO plantexou a iniciativa xurídica como procedemento para que non se puidera repetir a mesma situación 
cada dous anos coincidindo coa convocatoria de concurso de carácter estatal. 

• Recurso contencioso-administrativo contra o CADP, ao igual que no curso anterior, por permitir o concurso a 
profesorado funcionario de carreira dun corpo a prazas provisionais doutro diferente. Na actualidade a Consellaría 
xa non pode facer estes exercicios de arquitectura nos cadros de persoal. 

CURSO 2014-2015 
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RETRIBUCIÓNS 

• Gañamos as primeiras sentenzas que recoñeceron a non retroactividade na retirada 
da paga extra de decembro de 2012, avalando a posición de CCOO sobre a 
ilegalidade de retirar a parte devindicada da mesma. Iníciase unha campaña para 
a solicitude de extensións de sentenza alí onde for posible. A presión das 
mobilizacións e as sentenzas xudiciais obrigaron ao goberno a recoñecer a débeda 
da paga completa. 

• Mantivemos entrevistas cos partidos políticos da oposición e presentamos emendas 
contra a conxelación salarial plantexada nos orzamentos da Consellería e o mantemento da retirada do CE das 
pagas extras, que culminaron con concentracións na sede parlamentar durante a aprobación dos mesmos. 

CONDICIÓNS LABORAIS 

• Gañamos a 1ª sentenza que recoñece, nos constratos de substitución, o tempo xerado por vacacións como tempo 
de servizos prestados, o que supuxo o detonante para o recoñecemento de oficio dos mesmos por parte da 
Consellería. Esta permitirá aumentar os servizos prestados, adiantando trienios, sexenios, xubilacións… 

IMPLANTACIÓN LOMCE 

• Promovemos desde a Plataforma unha mesa redonda cos voceiros de educación de todos os partidos políticos 
con representación Parlamentar para que deran a coñecer á cidadanía as súas propostas no campo da 
educación de cara ás eleccións xerais. A posición da Plataforma de rexeitamento frontal á LOMCE contou co 
apoio de todos os voceiros parlamentares agás o do PP. 

• CCOO despregou nas redes unha campaña de cara ás distintas citas electorais, orientada primeiro ás eleccións 
xerais e logo ás autonómicas, debullando os programas electorais dos partidos que concorrían ás citas e pedindo 
a todos os membros da comunidade educativa e á cidadanía que emitisen o seu voto “PENSANDO NO ENSINO”

CURSO 2015-2016 
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• Dentro da PDEPG elaboramos un manifesto no que se pedía o compromiso dos partidos políticos da oposición 
para “PARALIZAR, DERROGAR E REVERTER A APLICACIÓN DA LOMCE E OS RECORTES NO ENSINO PÚBLICO DE 
GALICIA”. Conseguimos o apoio de todos os grupos políticos da oposición, o que se materializou nun acto de 
sinatura do documento en sede parlamentar . 

• Nova xornada de éxito na loita contra as probas de avaliación final deseñadas pola LOMCE en 3º e 6º de 
Primaria, baleirando de alumnado as aulas ese día, grazas aos actos informativos e concentracións organizadas 
pola Plataforma. 

RETRIBUCIÓNS 

• O 2 de xuño de 2016 CCOO asina un acordo polo que se restitúe a totalidade do Complemento Específico nas 
pagas extras e o compromiso a pagar ese mesmo ano a totalidade da parte devindicada de xuño de 2013. As 
mobilizacións e o traballo sindical lograron reverter un dos maiores recortes retributivos do profesorado, 
recuperando entre 1.189€ e 2.154€ cada ano e entre 190€ e 330€ da parte devindicada. Ademais o acordo 
incorpora unha cláusula pola que os asinantes non renunciamos ao pagamento das cantidades deixadas de 
percibir entre o 2013 e o 2016. 

CONDICIÓNS LABORAIS 

• Negociación da Orde de Permisos e Licenzas na que se consegue o 
mantemento dos tres  días de ausencia por indisposición sen ter carácter de 
baixa médica e a inclusión dunha redución de xornada por interese 
particular entre outras. 

• Sentenzas do TXUE ratificando a denuncia que desde CCOO viñamos 
realizando desde había moitos anos no emprego público: que non se poden 
cubrir necesidades permanentes de prazas con emprego temporal. As sentenzas inclúen a posibilidade de 
indemnización no caso de despedimento. CCOO desenvolveu unha campaña informativa en todas as 
comarcas con asembleas abertas a todo profesorado temporal. Puxemos a disposición das traballadoras e 
traballadores os nosos servizos xurídicos para a reclamación destas indemnizacións. 

• Campaña sobre a presenza de amianto nos centros educativos esixindo á Consellería de Educación a realización 
de rexistros - inventarios daqueles materiais que conteñan amianto para que foran identificados e incluídos nas 
súas avaliacións de riscos e a implementación dun plan para a retirada e substitución destes materiais. 
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ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

• Presentamos coa Plataforma pola integración das EEAASS na Universidade un manifesto a prol da dita integración 
nun acto público no que se consegue o apoio de todos os  grupos políticos que concorren ás eleccións agás o PP 

IMPLANTACIÓN LOMCE 

• Convocatoria de folga contra as reválidas o día 26 de Outubro de 2016 por 
CONFAPA, Sindicato de Estudantes e IESGA, integrantes da PDEPG. CCOO fixo un 
chamamento ao profesorado a participar nas mobilizacións previstas. A xornada 
foi un éxito de participación e o primeiro paso para lograr a eliminación das 
reválidas. 

• Convocatoria de Folga Xeral no Ensino o 9 de marzo que provocou a eliminación 
definitiva das reválidas. CCOO xunto coas outras organizacións da Plataforma 
chamamos á comunidade educativa a secundala e a participar nas manifestacións convocadas logrando que se 
uniran outras organizacións sindicais e da comunidade educativa e o apoio de todos os partidos políticos, agás o 
PP. 

CONDICIÓNS LABORAIS 

• Sinatura do ACORDO PARA A MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO no Estado. Compromiso de redución da taxa de 
temporalidade ata o 8% en 3 anos que garantizará OPEs moi amplas ata 2020. 

• Sinatura o 13 de xuño do 2017 dunha addenda que da lugar a un novo texto refundido do ACORDO PARA O 
ACCESO ÁS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS asinado no ano 1995. O acordo asinado por CCOO, UGT, 
ANPE e CSI-F viña sendo cuestionado nos últimos tempos. Diante desta situación CCOO realizou unha campaña 
dirixida a todo o colectivo e artellamos a consulta ao persoal implicado, que respondeu demandando o seu 
mantemento. Con este acordo garántese a estabilidade nas listas de todas aquelas persoas que teñen servizos 
prestados para a Consellería nun contexto no que no resto do Estado as listas se remodelan ano a ano en función 
da nota da oposición. Ademais, establécese un protocolo para os chamamentos e amplíanse os requisitos para 
poder renunciar aos mesmos. 

CURSO 2016-2017 
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• Negociación da nova orde de comisión de servizos por conciliación da vida familiar e laboral, conseguindo que 
accedera a ela o profesorado interino . 

RETRIBUCIÓNS 

• CCOO-Ensino gañou dúas sentenzas polas que se recoñece o dereito do traballador en situación de IT despois de 
90 días a cobrar a mesma cantidade que viña cobrando no mes anterior a estar de baixa. Os tribunais obrigaron 
á Consellería a complementar a cantidade que corresponda a todos aqueles traballadores e traballadoras. 
CCOO puxo a disposición de todas as persoas docentes, afiliadas ou non, os seus servizos xurídicos para poder 
reclamar as cantidades xudicialmente. 

PENSIÓNS 

• Modificación do réxime de incompatibilidades con respecto ás pensións do 
Réxime de Clases Pasivas. Despois de conversas e propostas aos diversos 
grupos parlamentares conseguimos que os pensionistas de Clases Pasivas 
non viran reducida a súa pensión por realizar actividades creativas que lle 
puideran reportar beneficios económicos. Da mesma forma, fixéronse 
compatibles todas aquelas actividades que xa o eran en activo, co 
exercicio da súa profesión: participación ocasional en coloquios, cursos... 

• Inclusión en Clases Pasivas do profesorado procedente das antigas Universidades laborais e dos centros de FP do 
AISS permitíndolles a posibilidade de xubilación anticipada. 

  IMPLANTACIÓN LOMCE 

• Concentracións o 8 de maio coa Plataforma en Defensa do Ensino Público en todas as provincias rexeitando a 
LOMCE e as probas de avaliación externas deseñadas nela. 

• Campaña animando á comunidade educativa a boicotear as probas externas. 

• Denunciamos ante a Audiencia Nacional o RD 14/2012. A coxuntura económica que provocou a aprobación do 
RD está superada tal como se recoñece nos PXE de 2017.

CURSO 2017-2018
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TRASLADOS 

• Conseguimos aumentar as prazas ofertadas no Concurso Xeral de Traslados, o que serviu para paliar a situación do 
profesorado en expectativa de longa duración. Agradecemos o traballo realizado polo colectivo de profesorado 
en expectativa, porque foi un elemento imprescindible para a consecución destas prazas. 

• Conseguimos aumentar as prazas ofertadas no Concurso Específico de Orientación do corpo de Mestres, para 
dotar aos centros de Departamentos de Orientación con persoal definitivo, garantindo a estabilidade para 
mellorar a atención ao alumnado. 

CONDICIÓNS LABORAIS 

• O 18 DE Outubro CCOO asina o ACORDO PARA UN PLAN DE 
ESTABILIZACIÓN NO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA que deu lugar á 
maior OPE da última década. Este acordo foi asinado por todas as 
organizacións sindicais do ensino agás os de sempre. Melloramos o 
Acordo Estatal xa que se compromete a redución das taxas de 
interinidade no sector docente ao 5%, como consecuencia do 
establecido no acordo para o acceso ás listas asinado por CCOO. A 
concreción deste acordo permite o incremento na OPE de 2018 dun 54% 
de prazas con respecto ás que terían que ser ofertadas se unicamente se ofertase a reposición do 100%. Para 
ingreso libre ás 1.072 prazas procedentes das xubilacións e decesos increméntanse as 581 resultantes do Acordo de 
Estabilización. 

• Desde setembro CCOO negociou nas mesas sectoriais do estado co MECD a modificación Real Decreto de 
acceso, consensuando as propostas con outras organizacións sindicais, agás os de sempre. As nosas propostas 
centrábanse en probas non eliminatorias, incremento do peso na experiencia, ampliación do número de temas a 
elixir no exame teórico e máis peso na fase de concurso na nota final. Finalmente o MECD negociou coas 
Comunidades Autónomas unhas reformas moi limitadas, que se plasmaron no RD 84/2018, que aprobaron sen 
acordo sindical.  

• Denuncia das irregularidades manifestadas no proceso selectivo. Confírmase que non se desenvolve realmente un 
concurso-oposición, xa que a fase de concurso serve para ordenar aos aprobados na fase de oposición; esto no 
mellor dos casos, porque atopámonos con moitos tribunais que dexan prazas desertas. 

• En novembro organizamos en diferentes localidades asembleas co profesorado interino para tratar: o Acordo de 
Emprego galego, a modificación do RD de acceso e a modificación do Acordo de Interinos/as. 
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• Concentracións en novembro en diversas comarcas baixo o lema “Recuperar o arrebatado” co obxecto de 
presionar ao goberno para iniciar a recuperación das condicións laborais e salariais que fomos perdendo nos 
últimos anos. 

• En decembro, propuxemos unha batería de emendas aos orzamentos de Galicia para 2018 a todos os partidos 
políticos e fixemos concentracións de protesta diante do Parlamento. 

• Denunciamos o intento da Consellería de asignar os módulos comúns da Formación Profesional Básica ao 
profesorado das especialidades propias da FP, vulnerando a normativa estatal e autonómica. Finalmente logramos 
a non asignación desas prazas na maior parte dos casos. 

RETRIBUCIÓNS 

• O 9 de marzo asinase o ACORDO RETRIBUTIVO para os anos 2018 a 2020 rachando a dinámica dos últimos oito 
anos, nos que acumulamos considerables perdas de poder adquisitivo. Garántese unha suba mínima do 6,12 % 
con posibilidade de acadar o 8,8% vinculando a parte variable ao crecemento da economía. Permite negociar a 
eliminación do descontos retributivos en situación de baixa por IT. Supón o inicio da recuperación salarial, aínda 
que CCOO seguirá esixindo, mobilizándose e traballando para recuperar todo o arrebatado durante a crise. 

• O 13 de marzo rexistramos solicitude demandando a activación da cláusula de revisión para abrir a negociación 
que nos permitira a homologación retributiva co resto do estado. Rematou co Acordo de homologación salarial 
de 18 de xullo de 2018, cunha suba mensual de 90€ para todo o profesorado entre outubro de 2018 e xaneiro de 
2021, situándonos de novo no 6º lugar a nivel retributivo de todo o estado. 

• Compromiso de recuperar o 100% do salario en situación de IT entre os días 1 e 20. 

• Xeralización do pagamento do 100% do salario en situación de IT despois do día 90 provocado polas sentenzas 
gañadas por CCOO, que ofertou os seus servizos xurídicos a todas as persoas que quixeran reclamar os seus cartos.  

REIVINDICACIÓNS SOCIAIS  

• Realizamos múltiples concentracións en defensa das pensións dignas contra a 
mísera actualización do 0,25%. Finalmente se supera esta suba, alcanzando o 1,6% 
como norma xeral. 

• Participamos na primeira folga feminista do 8 de marzo, entendendo que o 
feminismo é clave para conseguir unha sociedade máis xusta e libre de violencia 
contra as mulleres.
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Unha vez analizado o traballo realizado estes anos e explicado o modelo sindical participativo e comprometido de 
CCOO cun ensino público de calidade onde o profesorado ocupa un lugar central, miremos ao futuro. 
Co voso apoio, seguiremos apostando pola mobilización e a negociación como instrumentos para conseguir melloras 
para os profesionais do ensino dos diferentes niveis educativos. As compañeiras e compañeiros que se presentan nas 
listas de CCOO adquiren como compromisos xerais loitar e traballar a prol de: 

• A derrogación definitiva da LOMCE e a participación para conseguir un pacto social e político pola educación 
que permita aprobar unha nova lei que garanta a estabilidade  dun sistema educativo público de calidade. 

• A mellora das condicións salariais: recuperación do poder adquisitivo perdido, pagas extras completas e suba 
salarial que garanta o poder de compra, recuperación do 100% das retribucións en situación de IT… 

• Revisión e actualización continua da homologación salarial cos docentes do resto do estado. 

UNHA LOITA QUE CONTINUARÁ CO VOSO APOIO 
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• Creación de emprego público de calidade: eliminación da taxa de reposición e convocatorias de grandes OPE 
que permitan recuperar o emprego docente perdido nos últimos anos. 

• Aumento dos profesionais para atención á diversidade e creación dunha Rede Galega de Orientación que 
localice e cuantifique recursos e necesidades para dotar aos Departamentos de Orientación dos recursos que 
precisan.  

• Recuperación das condicións laborais perdidas: 18 horas lectivas en secundaria e 21 en primaria e infantil, 
redución do horario lectivo por titorías e coordinacións, recuperación das licenzas retribuídas por estudos… 

• Redución das rateos para poder atender mellor ao alumnado e contabilización do alumnado repetidor. 

• Medidas para a diminución do profesorado provisional e en expectativa de destino sacando todas as vacantes 
estruturais a concurso. 

• Mantemento da mobilidade estatal nos concursos de traslados cada dous anos, co mesmo baremo e con 
interpretacións iguais en todas as Comunidades. 

• Mantemento da xubilación voluntaria aos 60 anos. 

• Mellora das condicións laborais do profesorado substituto.  

• Negociación dun catálogo das enfermidades profesionais que afectan ao persoal docente, incluíndo entre outras 
as de carácter psicosocial, músculo-esquelético, depresión, etc. 

• Negociación dun Estatuto do Funcionario Público Docente.
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Onde podes atoparnos

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 

1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 

3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 

4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

Federación de Ensino de CCOO de Galicia

      

www.ccooensino.gal

Afíliate!
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mailto:scensino.pont@galicia.ccoo.es
mailto:scensino.lugo@galicia.ccoo.es
mailto:ensino.stgo@galicia.ccoo.es
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mailto:scensino.oure@galicia.ccoo.es
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