
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

Profesorado de Relixións

CONCURSO DE TRASLADOS PROFESORADO DE RELIXIÓNS

O concurso de traslados do profesorado de relixións leva paralizado dende o 
ano 2010 e esta situación non pode seguir así outro curso máis.

A Orde do 5 de novembro de 2010 publicada no DOG 219 do 15 de novembro, 
establecía que este concurso se convocaría en datas similares ás convocatorias 
correspondentes aos funcionarios docentes aos que se refire a Lei orgánica 
2/2006 do 3 de maio, de educación.

A partir do ano 2014 as persoas delegadas de CCOO-Ensino solicitamos en 
numerosas ocasións nos distintos comités de empresa do profesorado de 
relixións a súa realización. Neles, observamos asombrados como as delegadas 
de outras organizacións sindicais votaban en contra ou se abstiñan ante esta 
xusta demanda, tal e como figura en distintas actas.

Novamente, lle requirimos á Administración que non pode facer oídos xordos ás 
nosas solicitudes. Nuns días faranse 9 anos dende o primeiro e único concurso 
de traslados do noso colectivo e non pode pasar un curso máis sen que esta 
situación se desbloquee.

Dende CCOO-Ensino instamos á Consellería a que estableza unha mesa 
negociación cós representantes dos traballadores para estudar os termos nos 
que o concurso de traslados do profesorado de relixións debe realizarse.
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