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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


APP  
PARA MÓBILES 

descarga gratuita!!!!
Afíliate!

O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


X CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE ENSINO
PRIVADO SEN NINGÚN NIVEL CONCERTADO xullo 2018

As formulacións victimistas da patronal e a actitude  do resto de organizacións sindicais perpetuarán unha 
situación de estancamento e precariedade para miles de traballadores e traballadoras do sector.

O 22 de xuño de 2018 foi un día triste para o sector.  Asinaron un convenio que non asume nin unha soa das 
reivindicacións nas que miles de traballadores e traballadoras depositaran a súa confianza para mellorar as súas 
condicións laborais.

Os asinantes venderán o acordo como un éxito cando, en realidade, non existiu negociación algunha, sendo a 
perda de poder adquisitivo no sector durante estes anos, que foi, con moita diferenza, a peor de todo o ensino.

A proposta patronal avalada por esas tres organizacións sindicais pasa por:

1. Establecer unha conxelación salarial para os anos 2014, 2015, 2016 e 2017. Incremento para 2018 dun 
0,75%. Seguirase perdendo poder adquisitivo durante 2018.
2. Fixar unha cláusula de inaplicación salarial que permita deixar de aplicar de xeito automático os 
incrementos nos próximos tres anos en caso de perda de alumnado. CCOO considera que esta cláusula
é abusiva e vai supoñer a continuidade das conxelacións salariais para miles de traballadores
e traballadoras ata 2020.
3. Non atender a ningunha das reivindicacións suscitadas polo sector. Entre outras: 

Non se modifica a excesiva xornada laboral.
Non se acepta clarificar a definición de xornada lectiva e non lectiva.
Non se limita a utilización das plataformas dixitais para o profesorado nin o seu recoñecemento
como tempo de traballo.
Non se melloran os permisos retribuidos.
Non se acepta unha mellor regulación das vacacións.
Non se realizan cambios en materia de saúde laboral, dereitos sindicais nin igualdade de xénero.

Como xa viñamos manifestando, CCOO iniciará as accións legais necesarias para intentar contrarrestar os 
efectos perniciosos dunha cláusula de inaplicación salarial que consideramos lesiva para os intereses dos 
traballadores e traballadoras. Con esta sinatura verán frustradas as súas lexítimas aspiracións de mellorar as 
súas condicións laborais logo de anos de esforzo e sacrificio.




