
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

PROPOSTA DE CCOO ENSINO AO RESPECTO DA LISTA DE 
ORIENTACIÓN DO CORPO DE MESTRES

Logo da publicación do resumo da mesa por parte dunha organización sindical que contiña 
informacións ao respecto da intervención de CCOO ensino sobre a formación da lista de 
orientación do corpo de mestres, aínda que xa coñecida por todas e todos, vémonos na obriga 
de aclarar a nosa proposta.


A modificación presentada pola Consellería implica respectar a antigüidade do profesorado nas 
listas, considerando Orientación como unha especialidade máis e recoñece o tempo traballado 
nela a efectos de ordenación da propia lista téñanse ou non prestado servizos noutra 
especialidade.


CCOO-ensino, en ningún momento, opúxose a esta proposta aínda que dende o sindicato 
apostábamos por unha solución que consideramos mellor de forma que a lista estaría organizada 
en dous tramos:


• Por unha parte, todas aquelas persoas que prestaran servizos pola lista de 
orientación conformarían unha lista estable en función da antigüidade na que 
comzasen a traballar, na lista de orientación ou en calquera outra. Esta proposta ten 
por obxecto non desperdiciar a experiencia acumulada por aquelas persoas que xa 
viñan traballando na lista de orientación. 

• Por outra, o profesorado que se incorporase posteriormente ao cambio de criterio, 
faríao nunha lista dinámica. 

Desde CCOO-ensino, lamentamos que esta organización sindical se adique a publicar as 
intervencións das demáis organizacións, de xeito que leve a equívocos. O colectivo afectado xa 
sabía de antemán a nosa proposta, posto que o publicitamos a todos e todas elas.


Animamos a esta organización sindical, a que nos pregunte cando non entenda algunha das 
nosas intervencións, ao igual que o fan os nosos alumnos e alumnas, a non ser que teñan algunha 
escura intención de malinformar ao colectivo. 
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