
www.ccooensino.gal
infórmaTE

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


Afíliate!
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

Educación Infantil 

marzo 2019

XII CONVENIO EDUCACIÓN INFANTIL:  
PROPOSTAS SALARIAIS

Tras as mobilizacións lideradas por CCOO durante as últimas semanas, o pasado 27 de febreiro tivo 
lugar a última reunión da Mesa Negociadora na que se presentaron dúas propostas sindicais, ambas as 
co obxectivo de dar saída á situación de parálise na que se atopa a negociación.


CCOO expuxo as seguintes cuestións: 


1. En relación ás táboas xerais: 

• Garantir os 900€ de salario basee para as categorías profesionais que 
actualmente se atopan por baixo.


• Para as educadoras, finalizar 2019 cunha retribución de 965€ e garantir un 
mínimo de 1.000€ de salario basee en 2021.


• Incrementos para o resto de categorías do 2%.


2. En relación ás táboas de xestión indirecta: 

• Garantir os 900€ de salario basee para as categorías profesionais que 
actualmente se atopan por baixo.


• Para o resto de categorías, incrementos salariais que permitan manter a 
diferenza actual existente con respecto ás táboas xerais.


• No momento no que a empresa licite coa Administración Pública, aplicarase 
un incremento do 10%, para todas as categorías sobre o salario basee que 
houbese nese momento.


CCOO acudirá á Mesa do próximo 12 de marzo coa vontade de chegar a acordos que permitan ás 
traballadoras do sector mellorar de maneira significativa as súas retribucións salariais.


Entendemos que nestes momentos a unión e a firmeza de todas as organizacións sindicais é 
sumamente importante para dignificar as condicións laborais dun colectivo que foi  ninguneado en 
demasiadas ocasións.
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