
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orde do...de setembro de 2019, pola que se engade unha disposición adicional á 

Orde do 7 de xuño de 2018, pola que se ditan normas para a adxudicación de 

destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de 

inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, 

profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de 

escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes 

escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e 

deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade 

Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao 

persoal ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou 

conselleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e 

laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que 

solicite o reingreso no servizo activo (ED002B). 

 

• A lista quedaría como dinámica, actualizándose cada ano coas persoas que ad-

quiran a titulación. Enténdese que o profesorado que unicamente traba-

llou na lista de orientación consolida nesta lista dinámica coa data de 

acceso a ela. 

• A Consellería ten previsto publicar a modificación no DOG de mañá, 25 de setem-

bro para, a continuación, realizar os chamamentos. 

• Este curso, a lista de orientación estaría formada por 408 persoas, incluíndo 167 

que incorporan o título. Agora mesmo, hai 36 prazas para cubrir cos chama-

mentos. 

• CCOO ensino foi a única organización sindical que defendeu outra proposta 

pola que a lista estaría organizada en dous tramos: 

• Por unha parte, todas aquelas persoas que xa traballasen pola lista de 

orientación conformarían unha lista estable en función da antigüidade da 

data de acceso. Esta proposta fundaméntase no fin de non desperdiciar a 

experiencia acumulada por aquelas persoas que xa viñan traballando na 

lista de orientación. 

• Por outra, o profesorado que se incorporase posteriormente ao cambio de 

criterio, faríao nunha lista dinámica. 

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 

Lugo 
Rolda da Muralla 58, 4º andar 
CP 27002 

Telf. 981 369 336 Telf. 982 221 060 
scensino.ferrol@galicia.ccoo.es scensino.lugo@galicia.ccoo.es 

Ourense 
Parque San Lázaro 12, 3º andar 
CP 32300 
Telf. 988 392 256 
scensino.oure@galicia.ccoo.es 

Pontevedra Vigo O Barco 

Rúa Pasantería 1, 2º andar Rúa das Teixugueiras 11 entrechán Praza do Concello 2, 1º andar 

CP 36002 CP 36212 CP 32300 
Telf. 986 866 276 Telf. 986 246 847 Telf. 988 322 034 
scensino.pont@galicia.ccoo.es scensino.vigo@galicia.ccoo.es scensino.oure@galicia.ccoo.es 

Monforte 
Roberto Baamonde s/n 
CP 27400 
Telf. 982 401 518 
scensino.lugo@galicia.ccoo.es 

Afíliate! 
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