
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

E. Infantil

A Federación de Ensino de CCOO non asina o acordo sobre o control horario 
e rexistro da xornada das traballadoras do sector

O pasado 18 de novembro, as organizacións patronais propuxeron un texto para un acordo de rexistro da 
xornada de traballo que servise de marco legal á aplicación por parte dos centros do Real Decreto-lei 8/2019, 
do 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de 
traballo.  

O texto proposto é moi similar ao que CCOO asinou recentemente no Convenio de Ensino Non Regrado, aínda 
que se introducen algunhas modificacións que xeran serías dúbidas sobre o cómputo real da xornada de 
traballo realizada. O texto é o seguinte: 


Con carácter xeral establecerase unha hora de entrada e saída que terá que cumprir a persoa 
traballadora segundo determínese conforme ao manifestado no punto segundo.  

As horas de mera presenza no centro de traballo, as interrupcións legais de xornada, os descansos e a 
permanencia voluntaria no centro fóra do seu cadro horario e a súa xornada, non se considerarán tempo 
de traballo nin computarán a efectos do límite de horas extraordinarias, salvo que o empresario 
encomende ou autorice actividade laboral á persoa traballadora ou se produza unha incidencia que 
obrigue a realizar máis horas. Isto será debidamente comunicado á dirección ao día seguinte da súa 
realización para o seu rexistro e constancia. 

Durante os citados períodos os traballadores non terán obrigación de permanecer no centro de traballo, 
o que deberá comunicarse previamente á dirección do centro. 

Consideramos que esta redacción vai moito máis alá do que se establece no propio convenio sectorial, non 
deixando ningún tipo de marxe aos posibles usos e costumes das empresas á hora de computar (ou non 
descontar) algún destes elementos como xornada de traballo. 


CCOO sempre defendeu que a permanencia no centro de traballo entre clases debe ser considerada tempo 
efectivo de traballo, así como os recreos e os descansos que non supoñan unha xornada partida. 
Consideramos que o texto acordado polo resto de organizacións sindicais xerará conflitos nos centros en torno 
ao cómputo de xornada. Ademais, tampouco se recolle de maneira específica a hora de descanso establecida 
no Art. 74 do convenio en casos de xornada partida, limitando de facto a xornada de traballo ao tempo efectivo 
de actividade na aula, deixando o resto de posibles situacións fóra da xornada. 


CON CCOO LOITAS, CON CCOO AVANZAS
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