
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

CORPO DE MESTRES - LISTAS INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS 
ORIENTACIÓN E FRANCÉS 

1. LISTAS ORIENTACIÓN PRIMARIA 

Na Orde marco do CADP de 2018 a Consellería introduce un novo criterio no funcionamento das listas de orientación: 

A partir do CADP do 2019 configuraríase cos mestres que tivesen consolidado na súa especialidade de orixe de forma dinámica, é 
decir, cambiando cada curso. Polo tanto, non estarían na lista de orientación quen tendo traballado nela non consolidara o posto 
na especialidade pola que se presentaran ao proceso selectivo. 

Na xuntanza da Comisión de seguimento do Acordo de interinos a federación de Ensino de CCOO presenta a seguinte proposta: 

“Todo o profesorado con tempo traballado en orientación configurarían unha lista estable ordenada pola data na que se 
comezou a traballar nesta. A continuación comezaría unha lista dinámica co profesorado que preste servizos tras a modificación 
do CADP”.  

É dicir, que non se aplique o cambio de criterio con efectos retroactivos. 

Na adxudicación do CADP de 2019 aplícase o cambio de criterio que decidira a administración sen ningún tipo de acordo 
sindical. 

Na xuntanza da comisión de seguimento do 16 de setembro de 2019 a Consellaría presenta unha proposta de modificación da orde 
do CADP pola que declárase Orientación como unha especialidade a efectos da confección das listas, polo tanto, na lista 
dinámica podería entrar aquela xente que traballase por Orientación e non consolidase posto na lista de referencia. 

Nesta xuntanza CCOO- Ensino ratificou o posicionamento que xa manifestara na anterior Comisión de Seguimento. 

CCOO considera que se debe establecer unha lista cunha parte fixa con todos aqueles que traballaron por Orientación 
ordenados pola data en que comezaron a prestar servizos e, a continuación, establecer a lista dinámica. 

En todo caso como a Consellería mudou de opinión e considera a orientación como unha especialidade máis a posición de CCOO é a 
elaboración dunha lista estable con todos aqueles que prestaran servizos en orientación cos mesmos criterios que o resto das 
especialidades que se recollen no Acordo de Interinos. 

CCOO advirte a administración que tras o cambio de criterio debérase estudar a adxudicación para que os casos aos que lles puidese 
corresponder traballar  e non foron adxudicados se lles ofertase unha vacante. 

CCOO manterá esta postura na Mesa Sectorial do 24 de setembro na que se tratará esta modificación da orde do CADP. 

2. LISTAS FRANCÉS DO CORPO DE MESTRES 

Na mesma xuntanza da comisión de seguimento do 16 de setembro de 2019, CCOO denunciou que se están a cubrir prazas de FF 
con profesorado da lista de Primaria. Na actualidade os cadros de persoal de todos os centros de Primaria con máis de 6 ou máis 
unidades están dotados cunha praza de FF . 

Mentres estes catálogos estean vixentes CCOO-Ensino esixe a cobertura das prazas de FF con profesorado da lista de persoal 
interino desa especialidade. 

Diante das irregularidades cometidas ata o momento CCOO esixe que nos centros saian as prazas de Francés que corresponden 
por catálogo e se adxudiquen por esta especialidade e non se cambie nos chamamentos o seu perfil e solicitamos que se 
proceda a compensar chamamento a aquelas persoas prexudicadas de la lista de francés, ao cubrir estas prazas por primaria de modo 
irregular 
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