
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

As organizacións do sector da Educación Infantil asinan unha Declaración 
Conxunta na que se reclama apoio económico ao sector, prorrogar os  ERTE e 

que se fixen unhas condicións claras para a apertura segura dos centros. 

Nunha declaración conxunta demandan unha volta segura á actividade 
presencial e reclaman medidas urxentes para garantir o seu sostemento 

As organizacións patronais  ACADE,  CECEI,  EyG,  CECE,  FCIC,  SALVEM 0-3, 
e as organizacións sindicais CCOO,   FeSP-UXT,   FSIE e USO, integrantes da 
Mesa Negociadora do   XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de 
Asistencia e Educación Infantil, asinaron unha Declaración Conxunta na que se 
pon de manifesto a súa preocupación pola situación do sector no contexto do  
COVID-19. 


Para garantir a viabilidade dun sector que xa viña sufrindo dificultades 
económicas estruturais, agravadas polo actual estado de alarma, as 
organizacións do sector reclaman: 


Planificar ben a volta no próximo curso escolar e que a autoridade sanitaria 
dite de maneira urxente normas claras que permitan a reapertura dos centros 
con todas as garantías hixiénico-sanitarias, para o alumnado e as persoas 
traballadoras. 


Prorrogar os   ERTE por causa de Forza Maior ata que se normalice a 
actividade educativa presencial, mantendo as exoneracións nas cotas da 
Seguridade Social establecidas ata o momento.


Axudas fiscais, laborais e económicas que permitan garantir o sostemento 
dos centros, o mantemento do emprego (que afecta a máis de 50.000 
persoas, principalmente mulleres), e a escolarización de 205.000 alumnos. 


Para garantir todo iso, solicítase que se constitúa unha mesa sectorial da 
Educación Infantil que sirva para negociar, agora e no futuro, as cuestións 
específicas do sector.
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