
 

20 ANOS 
TRABALLANDO POLOS 

DEREITOS LABORAIS DO 
PROFESORADO DE 

RELIXIÓNS



 

SReunión no senado falando sobre a situación laboral do profesorado de relixións.
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Se somos as únicas traballadoras do ensino e o único colectivo con contrato laboral de Galicia que ten eleccións 
propias e comité de empresa propio foi “grazas” a GIG e UGT que nos expulsaron hai oito anos do V Convenio 
Único de Persoal Laboral de Galicia.  

Este agradecemento tamén o podemos facer extensivo á complicidade de ANPE e SIPPREGA. Supostamente, 
este proceso de segregación culminaría cun convenio propio que melloraría a nosa situación laboral e que 
recollería as nosas «especificidades», e ben...  onde está? Que pasos se deron para conseguilo?  

Dende a expulsión referida ningunha das organizacións sindicais deu nin un só paso en relación ao famoso 
Convenio. Quén é o responsable deste bluf? 

A CIG conseguiu botarnos dos Comités de Persoal Laboral. Esta é a realidade. E outros sindicatos conseguiron 
estar presentes por primeira vez onde antes nin soñaban estar. Conseguiron o seu obxectivo, e agora qué? Onde 
van as melloras específicas para o noso colectivo? 

O que lles gustaría a aqueles que levan oito anos prometendo algo que non fixeron é que non se volvera  falar 
do tema e esquecerades as súas promesas.  Neste momento, compre lembrar o gran entendemento que tiveron  
UGT e SIPPREGA sobre a «imperiosa necesidade» de que tiveramos un Convenio Único que os levou a unir 
forzas para criticar con dureza a nosa oposición. 

Sempre nos opuxemos porque pensamos que todo o que nos fai distinto ao resto do profesorado é negativo 
para nós. Imaxinades ao profesorado de tecnoloxía, por exemplo, cun convenio propio? E aos de matemáticas? 
Verdade que non? Pois nós tampouco. 

É absurdo conquistar os mesmos dereitos laborais que os demais sendo distintos. Quizás haxa interese en  que 
os sindicatos de clase desaparezamos e só nos representen sindicatos «amigos». Quen é responsable desta 
irresponsabilidade?  

Por favor, o libro de reclamacións! 

  QUE FOI DO CONVENIO ESPECÍFICO QUE VOS PROMETERON?  
  POR FAVOR, O LIBRO DE RECLAMACIÓNS!
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“É tempo de avanzar, de dar 
pasos cara adiante, de 
progresar como colectivo. 

Temos que estar, sen 
complexos, nos ámbitos de 
toma de decisións.”PATRICIA 

Profesora de secundaria de relixión católica.  

Candidata a delegada de CCOO por Pontevedra. 

AGUSTíN. 

Profesor de secundaria de relixión católica. 

Candidato a delegado de CCOO por A Coruña.

“Ser profesor de relixións nas 

candidaturas de CCOO implica para 

mín, querer cambiar as cousas, para 
que todo siga igual xa están outras 

opcións. Chegou o momento de 

conquerir a tan ansiada estabilidade 

laboral.”
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Hai datos que son tan reveladores en si mesmos que non precisan de moita explicación adicional para facermos 
un mapa de situación axeitado. Os que atopas na seguinte gráfica elaborada por nós proceden da propia 
Consellería de Educación. 

Maila o que afirman algúns sindicatos, a diminución do profesorado de relixións nos últimos anos é 
alarmante.  

Os datos son moi reveladores. No período abranguido na gráfica perdeuse case que o 30% do profesorado do 
noso colectivo. Especialmente dramáticos son os datos do profesorado en secundaria onde observamos unha 
diminución de máis da metade do profesorado (56%).  

Toda vacante está sendo amortizada de facto, de xeito que poderiamos estar falando dun ERE encuberto por 
parte da Administración. Todas as prazas das persoas aprobadas nos procesos de oposición, xubilacións, 
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  EVOLUCIÓN DO PROFESORADO DE RELIXIÓNS EN GALICIA. 
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falecementos... non se están cubrindo,  así que cada vez somos menos os profesores e profesoras encargados de 
impartir as distintas relixións, circunstancia sen precedentes no noso sector.  

Esta situación  é o motivo polo que moitas estamos a sufrir addendas nos nosos contratos de traballo. Aínda que 
as addendas son modificacións do contrato que teñen duración anual, vemos que se producen ano tras ano e  
que non están seguindo criterios obxectivos pese ás contínuas denuncias da situación que dende CCOO 
facemos case en solitario.  

Para paliar dalgún xeito os inconvenientes que isto está a causar nas traballadoras e a falta de transparencia co 
que se fai, entendemos que hai dúas medidas. Solicitámolas, pero topamos coa negativa da Consellería e —o que 
é peor— doutros sindicatos cunha ampla representatividade sindical no profesorado de relixións.  

A primeira delas é a continua solicitude do concurso de traslados, paralizado dende o 2010,  que prometía ser  
anual e coincidente có do resto do profesorado.  

A segunda opción sería a habilitación para o noso colectivo das adscricións temporais que funcionan con 
normalidade dentro do resto do persoal laboral; isto suporía que as vacantes puidesen asignarse con 
transparencia solicitando a adscrición a unha praza de xeito temporal baixo criterios obxectivos, mentres esta 
non sae a concurso. Esta segunda opción proposta por CCOO foi rexeitada polo resto dos sindicatos ante o 
noso estupor. 

Unha última reflexión á luz dos datos numéricos achegados vén dada polo feito de que esta perda de 
profesorado coincide no tempo coas eleccións sindicais específicas para o profesorado de relixións. Cómpre 
lembrar os seguintes feitos: o último curso en que se celebraron eleccións conxuntas co resto do persoal laboral foi 
o 2006/07 (ver táboa). O 11 de xaneiro de 2011, cos votos de CIG e UGT, iníciase a expulsión do noso colectivo 
do V Convenio de persoal laboral. Dende aquela ata hoxe, tivemos eleccións e comités de empresa propios. 

Segundo as promesas de UGT e SIPPREGA, votar á parte e ter un convenio distinto do resto do persoal laboral 
galego sería fundamental para a mellora laboral do colectivo. Neste tempo referido atopámonos coa maior 
diminución de postos de traballo do noso colectivo en Galicia. Non só esqueceron desenvolver a súa promesa 
de mellora, senón que seguen sen reaccionar ante a dramática perda de postos de traballo. En definitiva, oito 
anos despois, somos un 30 % menos de traballadoras e máis vulnerables.  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 “CCOO, como sindicato de clase, 
loita desde sempre pola mellora 
das condicións laborais e 
retributivas do profesorado de 
relixións así como polo 
mantemento de todos os postos 
de traballo.”

LUZ LÓPEZ 

Secretaria xeral da federación de ensino de 

CCOO Galicia. 

RUBÉN 

Profesor de secundaria de relixión evanxélica.  

Candidato a delegado de CCOO por Pontevedra. 

“A función dos sindicatos en xeral 
dende o seu nacemento é a defensa 
dos dereitos laborais das persoas 
traballadoras. Todo o demais que se 
diga son cantos de serea. Hai vinte 
anos que fala do noso colectivo en 
plural. Nel, os protestantes existimos.”
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O noso sindicato ten unha batería de propostas en prol da mellora das condicións laborais do profesorado. 
Sinalamos algunhas das que máis afectan ao noso colectivo:  

CONCURSO DE TRASLADOS: 

- Cumprimento inmediato e íntegro da Orde do 5 de novembro de 2010 para a provisión de postos vacantes. 

ADDENDAS AOS CONTRATOS DE TRABALLO: 

- Mentres siga existindo a necesidade de facer addendas aos nosos contratos de traballo, as vacantes deberán 
ser públicas e o profesorado poderá acceder ás ditas vacantes mediante criterios obxectivos e transparentes 

Algunhas das demandas globais de CCOO Ensino: 

RETRIBUCIÓNS: 

- Recuperación do poder adquisitivo previo á crise.  

- Pagamento completo das extras igual a unha mensualidade. 

- Revisión anual da situación de homologación retributiva co resto das comunidades autónomas. 

- Recuperación do complemento específico deixado de percibir nas pagas extras dos anos 2013 e 2016. 

 LICENCIAS, PERMISOS, E EXCEDENCIAS.  

- Recuperación das licencias por estudos retribuídas co 100%. 

- Establecemento de novos dereitos: ano sabático sen efectos nas pensións. 

- Ampliación do permiso por asuntos particulares. 

- Permisos por nacemento ou adopción iguais para os dous proxenitores, intransferibles e pagados ao 100%, na 
mesma liña do resto dos países europeos.  

- Redución da xornada por lactación ata os dezaoito meses, substituíbles por acumulación horaria. 

  PROPOSTAS DE MELLORA DAS NOSAS CONDICIÓNS LABORAIS
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- Anticipación do permiso de estado de xestación antes da semana 37.  

- Ampliación da excedencia por coidado de fillos menores e familiares dependentes de tres a cinco anos sen 
perda de destino.  

XORNADA. 

- Recuperación da xornada lectiva a 21 horas en primaria e 18 en secundaria.  

- Redución do horario lectivo por titorías. Rateos.  

- En educación infantil, o número máximo de alumnos debe ser 15, reducíndose no caso de haber alumnado con 
NEAE. 

- Os rateos de primaria serán de 20 alumnos; en unidades con alumnado con NEAE establecerase unha 
redución.  

- Diminución dos rateos de alumnado de secundaria: no ensino obrigatorio, ata 20; redución cando existan 
alumnos con NEAE; en bacharelato, ata 25 alumnos.  

- O alumnado repetidor sempre computará dobre. 
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Xuntanza co finés ARTO KALLIONIEMI, Catedrático da facultade de ciencias da educación 
da universidade de Helsinki examinando e valorando o ensino das relixións en Finlandia 
así como no resto dos países da nosa contorna.



  “Cando estás nun sindicato 
plural onde todos e todas temos 
cabida, onde a loita polos 

dereitos laborais está en 
primeiro lugar, sabes que estás 
no sindicato correcto.”CARMEN 

Mestra de infantil e primaria de relixión católica.  

Candidata a delegada de CCOO por Lugo.

XABIER 

Mestre de infantil e primaria de relixión católica. 

Candidato a delegado de CCOO por A Coruña.

“Nos 17 anos que levo exercendo coma 
delegado de persoal do profesorado de 
relixións por CCOO, a maior satisfacción 
foi participar en todas as melloras laborais 
que tivemos. No tempo que me quede 
coma delegado, co voso apoio, 
comprométome a traballar pola 
estabilidade laboral do noso colectivo. 
Axudádesme?”
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As delegadas de profesorado de relixións de Galicia formamos parte dun grupo de traballo no que participamos  
compañeiras delegadas de todo o Estado (Cataluña, Euskadi…). Reunímonos en varias ocasións na sede central da 
Federación de CCOO en Madrid baixo a coordinación do responsable de persoal laboral da Federación Estatal de 
Enseñanza. 

Neste grupo analizamos a situación laboral 
que estamos a vivir nas distintas comunidades 
autónomas, moi distinta en función do 
goberno  e a representación sindical do 
colectivo. Verificamos que onde só hai 
sindicatos corporativos a situación laboral é 
moito peor que nos territorios onde a 
representatividade é plural, consecuencia 
lóxica  da escasa capacidade de negociación 
destas organizacións sindicais. Alegrámonos 
cos éxitos dalgúns e sufrimos cos problemas 
de outros, reflexionamos xuntas, animámonos 
e facemos propostas laborais para mellorar a 
situación de todo o colectivo.  

Como froito do traballo neste grupo, tivemos 
unha reunión con responsables do Ministerio 
de Educación o 20 de febreiro de 2019. A esa reunión acudiu o noso compañeiro Xabier Salgado (delegado de CCOO por 
A Coruña) en representación do profesorado de relixións.  

Esta foi unha reunión importante na que abordamos o problema da precariedade na que vive o noso colectivo e da 
necesidade de unificar dereitos laborais para o colectivo en todo o Estado ante o cal pedímoslle  ao Ministerio de 
Educación a defensa dos postos de traballo do noso colectivo:  

«Con independencia de las decisiones que se tomen en política educativa, se tiene que garantizar el mantenimiento de los 
puestos de trabajo del profesorado con contrato indefinido que en la actualidad está prestando sus servicios. Muchas 
trabajadoras/es están viendo reducidas sus jornadas laborales de manera significativa. Es el momento de plantear soluciones 
a la vulnerabilidad de estas trabajadoras/es.”»(1) 

(1) Fragmento do documento entregado ao Ministerio de Educación coas demandas para o noso colectivo. 
  

  REUNIÓN NO MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOBRE O PROFESORADO DE RELIXIÓNS
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"La estabilidad laboral y la merma 
de los derechos de los profesores 
encargados de impartir las 
distintas religiones no pueden 
verse afectados por los continuos 
debates sobre política educativa"FRANCISCO GARCÍA. 

Secretario general de la federación estatal 

de enseñanza de CCOO. 

LUIS FERNÁNDEZ. 
Secretario de personal de servicios educativos y 

complementarios y área pública de federación estatal de 

enseñanza de CCOO.

"CCOO insta al gobierno a abrir 
un proceso de negociación de las 
condiciones laborales del 
profesorado de religiones que 
elimine la precariedad de estas 
trabajadoras y trabajadores."
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A Federación de Enseñanza de CCOO non só puxo enriba da mesa a reivindicación do 
mantemento dos postos de traballo do noso colectivo senón que tamén se instou ao Ministerio 
no avance dunha fórmula que evite a continua precarización e a perda de postos de traballo 
deste colectivo, solicitando unha negociación co obxecto de definir o procedemento a seguir 
para garantir o mantemento de tosos os postos de traballo que na actualidade están con contrato 
indefinido. 

Cremos que é o momento acaído para dar un salto cualitativo nas nosas condicións laborais e estámolo 
aproveitando poñendo -coma sempre- o acento na mellora das condicións laborais do noso colectivo. 

Parece ser que algunhas organizacións sindicais non entenden nin a nosa posición, nin o compromiso que 
adquirimos co profesorado das distintas relixións nos últimos vinte anos,  que tanto froito nos deu, 
especialmente en Galicia. Tede por seguro que seguimos no camiño que entendemos que é o mellor para o 
noso futuro laboral. 

  

 

PROPOSTA DE CCOO DE CARA Á ESTABILIDADE LABORAL
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Coma traballadoras precisamos ser representados por sindicatos que teñan claro no seu horizonte a defensa 
laboral do noso colectivo e conten cunha dilatada experiencia nela. 
Nestes anos vimos como se creou un sindicato corporativo que chegou, segundo eles, para defender os nosos 
intereses específicos e, unha vez celebrado o primeiro proceso electoral, para sorpresa da maioría dos sindicatos 
restantes, escoitamos en repetidas ocasións aquilo de «nós somos profesores de relixión e non sindicalistas». É 
frustrante ver como este proceder bloqueou nos comités de empresa propostas concretas de mellora do noso 
colectivo. 
Chámanos moito a atención que, cando se achegan procesos electorais, non só se atribúen logros en cuxa 
negociación non participaron, senón que, sen rubor, tratan de advertir dun suposto erro e engano a quen 
formamos parte doutras opcións sindicais distintas á súa 
As organizacións sindicais que ostentaron a maioría nos Comités de Empresa durante oito anos non nos 
poden dicir que farán o que non fixeron ata o momento. Perderon a súa credibilidade.  
As delegadas do profesorado de relixións de CCOO presentamos nestes anos, nos distintos comités de empresa, 
unha batería de medidas para a mellora laboral do noso colectivo que foron rexeitadas na súa maioría (concurso 
de traslados, adscricións temporais, regularización de acceso a prazas vacantes…). 
Este feito veu dado por dúas razóns. A Administración, dende que somos un comité específico de profesores de 
relixións, ignora as nosas peticións. O peso nas negociacións dun colectivo pequeno en número é pouco 
importante, e como tal somos tratados. A diminución continua do noso censo augura que o noso peso será cada 
vez menor. Se unimos poucos traballadores á pouca representatividade xeral no eido do ensino, temos o que 
temos. Non existimos onde temos que levar a nosa voz. 
A segunda das razóns, ao noso entender, é que a maioría sindical dentro do profesorado de relixións está en 
mans de organizacións que non teñen nin terán capacidade negociadora ningunha nos ámbitos onde se toman 
as decisións. Exemplificamos isto: todas as melloras da nosa situación laboral —aumento salarial, redución de 
xornadas, permisos e licenzas, homologación salarial…— nunca foron nin serán conseguidas por sindicatos que 
non teñen representatividade nas mesas de negociación onde CCOO si é un referente incuestionable. 
Por iso pensamos que precisamos un cambio. Nestes últimos oito anos, o noso colectivo non se beneficia de 
nada do que nos prometeron como resultado de segregármonos do resto do persoal laboral. Todas as promesas 
son papel mollado, por iso propoñémosche que nos apoies para liderar ese cambio tan necesario nun 
colectivo laboral coma o noso, especialmente vulnerable dentro do ensino. 

SOMOS UN SINDICATO DA CLASE TRABALLADORA
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"Os recursos de CCOO-Ensino 
están á nosa man cando os 
precisamos para informarnos e 

solucionar os problemas 
laborais que ás veces xurden no 
noso traballo.”MARIÁN. 

Mestra de infantil e primaria de relixión católica.  

Candidata a delegada de CCOO por Ourense.

ELIAS. 

Profesor de secundaria de relixión católica. 

Candidato a delegado de CCOO por A Coruña. 

“O colectivo de profesorado de 
relixións non debe ser moeda de 
cambio nas distintas leis 
educativas. A regulación definitiva 
no ámbito laboral debe dar 
estabilidade a este colectivo.”
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En Galicia pasamos en doce anos de 1011 traballadoras a 730.  
CCOO insta ao Ministerio de Educación a negociar o procedemento para garantir a estabilidade 
laboral do profesorado de relixións.  
Non se pode perder nin un posto de traballo máis.


