
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 COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL DE 
CENTROS DE ASISTENCIA E EDUCACIÓN INFANTIL

Na reunión mantida o pasado 12 de marzo, as organizacións patronais decidiron dar un novo e sorprendente xiro 
ás negociacións volvendo á casa de saída. CCOO entende que a intención das patronais, tras un ano e medio de 
negociacións, é endurecer novamente a negociación, indo mesmo máis aló das súas posicións iniciais, e lamenta 
que non soubesen recoñecer a nosa vontade de achegamento, así como o esforzo que se fixo ao centrar a 
negociación nas revisións salariais.


O desenvolvemento da reunión non puido ser máis decepcionante. A nova proposta patronal, en resposta á 
presentada polos sindicatos hai dúas semanas, pasa por:


•  Revisión salarial de 2019 con efecto desde o 1 do mes seguinte á publicación no BOE. 

•  As categorías afectadas pola subida do SMI non terán máis revisións salariais durante o período de vixencia 

do convenio 2019-2021. 

•  Incluír un artigo que garanta a natureza  absorbible e  compensable de todos os complementos, con 
independencia da súa natureza. 

•  Retribucións: 


- Educadora: 

2019: finalizar o ano cun salario basee de 925€, sen CE. 

2020: 1,5% desde o 1 de setembro.

2021: 1% desde o 1 de setembro. 


-  Mestras, directora xerente, subdirectora, directora pedagóxica, titulada superior e titulada media: 

2019: 2% en dous tramos. 1% desde o 1 do mes seguinte á publicación + 1% desde o 1 de 
setembro.

2020: 2% desde o 1 de setembro

2021: 1% desde o 1 de setembro,  revisable á alza segundo IPC. 


Outros elementos:

- Novo artigo de complemento de incapacidade temporal que non prexudique ás empresas e que 
achegue as necesarias garantías aos traballadores/ as que “realmente” requiran a  IT.

- Flexibilidade da xornada, eliminando a referencia semanal. 

- Mellora do réxime sancionador.


En consecuencia, CCOO anunciou a retirada formal de todas as propostas presentadas anteriormente. Na 
seguinte reunión, fixada para o 3 de abril, daremos a debida resposta, sen ningún tipo de condicionamento 
relacionado con posicións anteriores. A actitude irresponsable da patronal dificulta enormemente calquera 
posibilidade de achegamento e abócanos directamente á confrontación.
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