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Ensino Público

marzo 2019

MESA SECTORIAL
1. Proposta modificación da Disposición Adicional 1ª do Acordo do 20/06/1995, en relación coa especialidade 

de inglés no corpo de profesorado de EOI. 

• O de establecer listas separadas non é discutible como consecuencia de diversas sentenzas. Con respecto a manter 
na lista de inglés de EOI ao profesorado do corpo de PES que ten traballado nas EOI entendemos que non hai outra 
opción porque por unha parte no seu momento foi obrigado a elixir prazas que non eran do seu corpo; e por outra 
parte non se pode facer algo distinto ao que xa fixemos  con outras especialidades e listas (Organización e Xestión 
Comercial, Procesos de Xestión Administrativa...) de forma que o persoal que xa traballou por unha especialidade e 
que se presente ao proceso selectivo, debe ter preferencia sobre o profesorado libre que se presente. Non sería 
razoable outra solución distinta. 

2. PROXECTO DE ORDE do ......de marzo de 2019, pola que se modifica parcialmente a Orde do 23 de febreiro de 
2018, pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa 
interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en 
centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral 
(código de procedemento ED010A). 

• Solicitamos que se publique unha nova Orde de concilia para facilitar a súa comprensión sen ter que recorrer a 1 
documento con dúas modificacións posteriores.  

• Pedimos que as familias con fillos/as con discapacidade podan solicitar o seguinte tipo de concilia, (pasando do 1 ao 
2 ou ao 3), xa que as necesidades de conciliación destas familias requiren unha mención especial. Deste xeito as 
familias cun menor de 4 anos con discapacidade, podería solicitar unha tipo 2; ou no caso de ter dous fillos/as menore 
sde 6 anos, pero con algún tipo de discapacidade, poidese solicitar unha concilia tipo 3 ata os 12 anos. 

• Solicitamos un concursiño permitindo que aqueles docentes definitivos poidan optar a mellorar o seu destino todos 
os anos cando non conseguen moverse polo CXT, entendendo esta medida como temporal ata que se reduza a taxa 
de temporalidade a cotas de arredor do 5%. 

• En todo caso aquelas persoas que utilicen o novo criterio teñen que ter algún límite. Propomos que non poidan 
solicitar ningún outro centro con xornada partida a menos de 20 KM, por un lado e por outro que non poidan solicitar 
centros con xornada partida no mesmo radio de Km no que xa teñen destino.  

• No só teñen este problema o profesorado do corpo de mestres. Existe a necesidade de ampliar a ese colectivo o 
profesorado de Secundaria que prestar servizos en IES e CIFP con quendas de mañá, tarde e noite entre os que están 
os que teñen ensinanzas do réxime de adultos. Do mesmo xeito que no caso dos mestres, é imposible conciliar con 
xornadas de mañá e tarde.
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3. PROXECTO DE ORDE  do XX de xxxxxxx de 2019, pola que se da publicidade ás titulacións que permiten a 

incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións 
dos corpos de Mestres, de Profesores de Ensinanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e 
Formación Profesional. 

• Era imprescindible adaptar o catálogo de titulacións e estender a súa actualización así como  homoxeneizar os 
requisitos de titulación para impartir docencia nas distintas especialidades. 

• Compartimos coa Consellería que os novos requisitos sexan de aplicación a todos os procedementos dos que se 
deriven novas incorporacións ás listas de interinidades e substitucións, así como exceptuar ao persoal que ten 
consolidado posto,  para preservar a estabilidade das listas tal como se establece no acordo que temos asinado. 

• Valoramos moi positivamente o traballo feito pola Consellería pero gustaríanos que se nos explicase as enormes 
diferencias que existen para algunhas especialidades coas titulacións requiridas nos dous últimos procesos selectivos 
e incluso nas máis recentes aperturas de listas. 

• A Consellería abrirá un tempo aberto a toda a comunidade para realizar achegas ás que nos sumaremos coas 
propostas propiaas e que nos cheguen. 

4. 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 

• 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 que anula a capacidade de participación da comunidade educativa dos 
centros nun aspecto tan importante da xestión dos mesmos, como é a elección da dirección. As direccións deberan 
ter o aval de toda a comunidade educativa e estase a favorecer que sempre dirixan as mesmas persoas. 

• Solicitamos 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. 

• Queremos deixar constancia do noso rexeitamento a este método de elección. 
• Mostramos o noso rexeitamento a como se desenvolveu o curso da función directiva, xa que amosou o enfoque 

mercantilista que o goberno pretende do sistema educativo.
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