
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

www.ccooensino.gal

Ensino Público

MESA SECTORIAL -  6 DE XUÑO DE 2019

1. Proxectos Decretos de Curriculos de FP: 

Técnico Superior en xestión de auga 

Profesional básico en Acceso e conservación en instalación deportivas 

CCOO considera que a Formación Profesional Básicas supón unha fórmula para legalizar a exclusión no 
marco da escolaridade obrigatoria do noso sistema educativo. O alumnado é segregado cara un itinerario 
que non facilita a súa continuidade no sistema educativo e limita as súas posibilidades de éxito.  

A propia Conselleira admite en declaracións aos medios que a FPB non atopa o seu lugar no sistema 
educativo; ela mesmo asume que “o principal problema é que non se ve como unha fase preparatoria 
senón final”. CCOO demandou á administración os datos de inserción educativa e de éxito posterior do 
alumnado que supera esta etapa. 

Para CCOO é imprescindible que en todos os currículos se reflictan as seguintes cuestións. 

A redución das rateos en todos os grupos  

O desdobre dos módulos formativos que así o precisen por falta de recursos, atención ao 
alumnado, ou polas súas características de prevención e seguridade.  

A regulación da duración e desenvolvemento do módulo de Proxecto nos ciclos 
Superiores evitando a súa coincidencia co módulo de FCT. 

A inclusión de obxectivos concretos referidos a  
Promoción da igualdade 
Realidade LGTBI e non discriminación por identidade e/ou expresión de xénero. 
Prevención da violencia de xénero 

No currículo de Técnico Superior o módulo de Inglés debe ser impartido polo profesorado 
da especialidade do idioma e non por especialistas con acreditación do idioma. 

Nos currículos de FP Básica deberase incluír: 
Unha acción titorial de calidade 
Un módulo de Formación e Orientación Laboral
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