
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
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5. Orde Asesorías CAFI e CFR 

CCOO fixo constar de novo a oposición á centralización das estruturas de formación definidas no 
Decreto 74/2010. Houbo unha redución de persoal en ditas estruturas que ao ser centralizadas 
mostran un alonxamento da realidade dos centros. Non existe unha foto fixa da composición dos 
CFR, polo tanto pedimos unha dotación axeitada de persoal nestes centros. 

Esiximos que o proxecto debe ter explicitados os criterios de valoración tal e como se fai nas 
licenzas de formación xa que non é obxectivo marcar a demanda global de cada praza pero non 
concretar que aspectos e como se van a avaliar. 

Non limitar o número de prazas a solicitar en dúas. 

Incrementar os prazos de reclamación. 

Eliminar a entrevista. 

Especificar en que vai a consistir a avaliación anual dos seleccionados e publicitar os criterios 
empregados. 

A formación inicial debe estar relacionada coa praza que se vai a ocupar. 

Considerar ao corpo de PTFP nas asesorías científico-tecnolóxicas. 

Baremo:  

No apartado de antigüidade deberan computarse as fraccións inferiores a un ano. 

Eliminar a puntuación pola pertenza ao corpo de catedráticos 

Diminuír a valoración pola experiencia en dirección ou asesoría do CFR . Crea un 
desequilibrio e pode a levar a que sempre repitan as mesmas persoas. CCOO defendeu e 
defende un tempo máximo de estancia nas estruturas de formación, e a volta ao centro 
antes de poder optar novamente ás estruturas de formación. 

Puntúar todas as figuras de coordinación e xefaturas de departamento ou ciclo existentes, 
especialmente aquelas relacionadas coa Formación Profesional 
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