
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 Concertado

RECOMENDACIÓNS DO CONSELLO ESCOLAR DO ESTADO 
NO ENSINO CONCERTADO

O pasado día 29 de outubro o Pleno do Consello Escolar do Estado aprobou o Informe 2019 sobre o estado 
do sistema educativo, no que se incorporaron unha serie de recomendacións no ámbito do Ensino 
Concertado a proposta de CCOO:


Desenvolver a Disposición Adicional 29ª da LOE para a modificación dos módulos de concertos 
de forma que se garanta a gratuidade real do posto escolar e que as Administracións Educativas 
teñan que definir os seus propios módulos de concertos educativos nas súas Leis Orzamentarias e 
sexan  garantes do cumprimento das obrigacións laborais. 


Negociar un novo Real Decreto de Concertos e que nos seis meses posteriores á súa aprobación 
as CCAA o desenvolvan no seu ámbito de xestión. 


Desenvolver as competencias  da  LODE que permitan garantir a transparencia dos procesos 
de selección e despedimento do persoal dos centros concertados. 


Establecer acordos de mantemento do emprego perante decisións administrativas sobre peche 
de unidades concertadas que supoñan despedimentos. 


Estender os  sexenios a todos os colectivos de profesorado de centros sostidos con fondos 
públicos que non os estean percibindo na actualidade. 


Negociar criterios obxectivos que definan os cadros de persoal do PAS e Persoal Titulado 
Complementario dos centros educativos concertados, como paso previo á súa incorporación ao 
Pago Delegado. 


Proporcionar ao alumnado con necesidades educativas especiais, en todos os centros sostidos 
con fondos públicos, os enfoques e as respostas educativas e socializadoras que mellor se 
adapten ás súas necesidades. Para iso dotaráselles dos recursos humanos necesarios, tanto de 
persoal docente como non docente, para que este alumnado consiga a súa plena integración social 
e laboral. 


CCOO non comparte que non fose votada favorablemente a recomendación que presentamos 
solicitando un complemento autonómico para o  PAS e para o Persoal Complementario de centros 
concertados. 

CON CCOO LOITAS, CON CCOO AVANZAS
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