
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 insta as patronais e organizacións 
sindicais do sector do 0-3 a manter unha reunión para abordar o inicio 

do próximo curso

CCOO xa sinalou a súa preocupación pola dificultade de garantir as 
mínimas medidas de prevención co alumnado da etapa de Educación 
Infantil, manifestando que a volta á actividade debería de producirse en 
calquera caso no mes de setembro. O contrario, non podería producirse 
sen a intervención das organizacións sindicais representativas do 0-3 e por 
este motivo, como sindicato maioritario, instamos ao conxunto do sector á 
celebración, con carácter de urxencia,  dunha próxima reunión.


Nun momento no que se está expondo a volta ao traballo de miles de 
traballadoras do sector e diante dun próximo curso no que a “nova 
normalidade” será necesariamente distinta á que coñecimos antes da 
declaración do Estado de Alarma, a negociación dunhas condicións 
laborais que garantan a súa seguridade, así como a do propio alumnado, 
esixen que as organizacións sindicais e as patronais do sector se reunan co 
obxectivo de abordar os interrogantes e inquietudes que neste momento 
planean sobre entidades e traballadoras.


Debemos ter prevista unha volta á actividade educativa (non asistencial) 
adaptada a un escenario cuxa principal característica será o cambio 
constante diante as diferentes situacións de inestabilidade e incerteza que 
poidan exporse. E neste sentido a planificación resulta imprescindible para 
afrontar con garantías o inicio do próximo curso escolar.


CON CCOO LOITAS, CON CCOO AVANZAS
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