
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

Ensino Concertado

CCOO esixe ao Ministerio de Educación un plan de emprego 
para asumir a redución de ratios de fronte ao novo curso

O sindicato estima que é necesario un incremento de docentes e persoal complementario 
para cumprir coas recomendacións sanitarias propostas polo Goberno central. Para iso 
propoñerá un Pacto Estatal que asegure a estabilidade laboral e a maior provisión de 
recursos humanos no sector. 

A Federación de Ensino de CCOO considera que a proposta do Ministerio de Educación e Formación Profesional de 
establecer unha cociente de 15 alumnos/unidade para o próximo curso escolar ten que ir necesariamente acompañada dun 
plan de emprego.


No curso 2018-2019, último ano do que se dispoñen datos actualizados do ensino concertado, o 2º ciclo de Educación 
Infantil presentou unha ratio media no conxunto do Estado de 23 alumnos/as por unidade, un 53,3% superior á proposta 
ministerial; en Primaria foi de 24,8, un 65,3% máis; en Secundaria Obrigatoria situouse en 26,7, un 79% máis; en Bacharelato 
ascendeu ata os 29,6, o que supón un 97,3% por enriba dos 15 de referencia; e, mentres nos ciclos formativos de Grao 
Medio representaba unha media de 20,7 alumnos/as por grupo, é dicir, un 38% superior, nos ciclos formativos de Grao 
Superior, era de 23,1, un 54% máis. 


 Cos datos anteriores, en base ás ratios de plantillas e coñecendo o número de unidades concertadas do curso pasado, case 
80.000 no conxunto do Estado, o incremento de docentes e persoal complementario necesario para garantir unha mellor 
atención educativa tras un curso no que se tivo que interromper a actividade lectiva presencial, e para poder cumprir coas 
recomendacións sanitarias de distanciamento social, esixiría dunha revisión orzamentaria das partidas destinadas á 
contratación de novo persoal de fronte ao novo curso. 


O profesorado, así como o persoal complementario e de administración e servizos, representa a peza fundamental do 
sistema educativo na actual situación de crise sanitaria. En ningún momento deixouse de levar a cabo o labor docente, así 
como doutra índole, realizándose nestas complicadas circunstancias un esforzo extraordinario, en moitos casos, nas 
condicións non máis adecuadas, que permitiu que os procesos de ensino e aprendizaxe continúen. 

A recuperación da actividade educativa presencial debe dar respostas ás medidas de distanciamento social que 
necesariamente se terán que levar a cabo nas aulas, sen que isto repercuta negativamente nas condicións laborais do 
profesorado e do resto de persoal. 


Por todo iso, a Federación de Ensino de CCOO propoñerá na próxima Mesa Estatal do Ensino Concertado un Pacto Estatal 
pola Ocupación que permita unha maior provisión de recursos humanos aos centros, así como a estabilidade laboral no 
sector. Resulta especialmente importante, nestes momentos de impredicibles consecuencias económicas e sociais, velar 
polo mantemento do emprego, reforzando as plantillas para o inicio do próximo curso escolar para atender as novas 
demandas sanitarias e garantir os postos de traballo debido ao previsible transvasamento de alumnado á rede pública como 
consecuencia das repercusións económicas orixinadas pola pandemia.
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