
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

MESA ESTATAL DO ENSINO CONCERTADO

O pasado 4 de xuño reuníase a Mesa Estatal de Ensino Concertado, na que a Secretaría de 
Estado de Educación e Formación Profesional abordou tanto a desescalada do sector durante 
o curso escolar actual como as perspectivas de escolarización para o comezo do próximo.


Dende CCOO manifestamos a nosa prioridade de garantir o reinicio da actividade do xeito 
máis seguro posible, aplicando protocolos sanitarios claros e concisos. Así mesmo, 
recordamos ao Ministerio que o sindicato xa presentou as súas propostas sobre a desescalada 
e o regreso ás aulas, priorizando a saúde pública e laboral e salientando a importancia de 
manter a distancia social nos centros educativos.


Amosamos a nosa oferta para abordar un Pacto pola Ocupación que permita o mantemento 
dos postos de traballo e a empregabilidade nos termos actuais. En ningún caso podemos 
aceptar que as posibles repercusións económicas e sociais da pandemia supoñan unha perda 
de emprego no sector. 


Nun hipotético escenario de redución do número de estudantes por aula, o incremento de 
persoal debería ser unha realidade para evitar que esta "nova normalidade" repercuta 
negativamente nas condicións de traballo dos docentes e do resto do persoal dos centros 
concertados.  Así mesmo, dada a posibilidade de que nalgún momento do próximo curso 
escolar poida haber unha combinación de traballo presencial con telemático, a Federación de 
Ensino CCOO comunicou a súa intención de presentar as propostas traballadas nesta área. 


Noutra orde de cousas, CCOO recordou que seguimos traballando no 0-3 con todas as 
organizacións para obter unha declaración conxunta en defensa do sector (finalmente 
acordada a principios desta semana) e tamén comentou a importancia de ampliar os ERTE .


Finalmente, CCOO deixou moi claro que, ao contrario do que expresaron outras organizacións 
patronais e sindicais, a tramitación da nova lei educativa debe seguir o seu curso. Neste 
sentido, lembramos que unha batería de propostas foi trasladada ao Ministerio dende a 
Federación de Ensino.
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