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4. Rogos e preguntas

! Demandamos o establecemento dun calendario de temas a negociar neste curso que incluirian.
NON ACEPTADO

✴ Negociación da recuperación dos acordos suspendidos: NON ACEPTADO

๏ Acordo horario mestres: 21 horas lectivas semanais e 25 de permanencia tal e
como establecía o acordo sindical cadros de persoal e horarios de 2007
Acordo de agrupamentos.

๏ Pago verán substitutos/as con 5 ½ meses traballados.

✴ Volta ás 18 horas lectivas en secundaria NON ACEPTADO

✴ Negociación calendario escolar.

✴ Negociación rateos  NON ACEPTADO

✴ Rede de orientación.  NON ACEPTADO

✴ Rede de Formación Profesional

! Esiximos a cobertura de todas as prazas catalogadas no Corpo de Mestres: Están a cubrir prazas
catalogadas do profesorado de apoio a EI como prazas compartidas e non se cubren prazas de
DO.

! Exisimos que a administración cumpra o acordo de catálogos e que as vacantes catalogadas
por francés se adxudiquen efectivamente a mestres e mestras da lista de persoal interino de
francés.

! Esiximos o cumprimento inminente do anunciado pola Conselleira este verán de dotar de
duplicar o persoal orientador en determinados centros, e que tales vacantes sexan catalogadas
e provistas no próximo concurso xeral de traslados.

! Solicitamos explicacións da multitude de cambios e de erros ocorridos nas listas de
interinidades.
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! CADP. Denunciamos na adxudicación de destinos provisionais a falta de control por parte das
inspeccións dos perfís que colgan os centros. Déronse casos como os seguintes:

๏ Afinidade de materias non lingüísticas con dous idiomas

๏ 6 vacantes da mesma especialidade cunha mesma afín no mesmo centro.

๏ Utilización de materias como FOL e dos ámbitos como comodín de máis de 4 vacantes
de diferentes especialidades no mesmo centro.

๏ Asignación dos módulos comúns da FPB a profesorado técnico de FP (e nalgún caso de
PES) sen atribución docente para esas materias incumprindo claramente a normativa
vixente.

๏ Asignación de afíns que posteriormente non aparecen no horario real.

Incidimos na necesidade de que ditas vacantes deben ser negociadas de modo efectivo nas 
Xuntas de Persoal, 

! Procedementos selectivos 2019:

๏ Denunciamos as irregularidades que se produciron durante o proceso de oposicións
deste curso.

๏ Demandamos protocolos de actuación comúns para os tribunais.

๏ Seguimos a considerar fundamental a constitución de comisións de selección para
garantir a igualdade de condicións de partida dos aspirantes.

๏ Denunciamos o importante número de prazas desertas nalgunhas especialidadess.

๏ Esiximos que se arbitren mecanismos para que se coñezan as valoracións e os criterios
de valoración dos exames.

๏ Solicitamos a elaboración dun protocolo de reclamación ante os tribunais.

• Solicitamos novamente que se realicen rexistros-inventarios daqueles materiais que conteñan
amianto e radón nos centros educativos, así como que se aborde un plan de substitución destes
materiais para evitar o risco aos usuarios.


