
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

CCOO-ENSINO DENUNCIA A INCAPACIDADE DA CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN NA PLANIFICACIÓN DA OFERTA EDUCATIVA DO CONCELLO 

DE CULLEREDO. 

CCOO-Ensino, denuncia o oscurantismo con que se estan a levar as modificacións 
da oferta de Bacharelato por parte do Xefe Territorial aos representantes legais do 

profesorado. 

Diante das modificacións da oferta educativa de Secundaria no concello de Culleredo que estan a 
implicar o traslado das ensinanzas de bacharelato do IES Universidade Laboral ao IES Rego de Trabe 
impartindose estas no edificio Mariñas que non esta no recinto escolar de dito IES , CCOO-Ensino 
quere denunciar a incapacidade da Consellería de Educación para deseñar a oferta educativa no 
devandito concello,.


CCOO xa advertiu, e o tempo ven a darnos a razón, que a construción e oferta educativa adxudicada 
ao novo centro,IES Rego de Trabe non era suficiente para solucionar os problemas de prazas 
educativas no concello e que eran necesarias medidas integrais que diran solución a esta insuficiencia. 


CCOO-Ensino pon de manifesto que a solución adoptada pola Consellería de Educación non é a máis 
acaida e supón un novo parche no mapa educativo do concello de Culleredo.


CCOO-Ensino denuncia así mesmo o oscurantismo e ocultación por parte do Xefe Territorial destas 
modificacións cando ao ser preguntado na xuntanza coa Xunta de persoal do mércores 19 sobre o 
mapa educativo de Culleredo, non dou conta das mesmas aos representantes legais do profesorado e 
que dous dias despois se lle trasladan aos centros afectados  ditas modificacións. Esta actitude supón 
unha nova mostra de desprezo ao profesorado por parte do máximo responsable da Consellería na 
provincia.


CCOO-Ensino esixe que a nova situación permita a recolocación de todo o profesorado afectado dos 
dous centros sen perda algunha de dereitos, asi mesmo denunciamos que estas modificacións sexan 
feitas unha vez máis cando esta rematado o prazo de participación do profesorado no concurso de 
traslados.


CCOO-Ensino advirte que tras estas modificacions poden subxacer outras cuestións alleas ao mapa 
educativo de Culleredo, como sería a paulatina transformación do IES Universidade Laboral en Centro 
Integrado de Fomación Profesional, ao desaparecer o bacharelato da súa oferta formativa.


CCOO-Ensino ponse a disposición do profesorado dos centros afectados para o asesoramento en todo 
o referido ao novo proceso de adscrición.
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