
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 Público

MESA SECTORIAL 16 XUÑO 2020
1. Calendario Escolar 

CCOO-ensino puxo de manifesto as seguintes cuestións xerais.


Obviase de novo de novo o debate sobre os tempos escolares con carácter previo á elaboración da proposta de orde 
de calendario escolar. Especialmente este ano e coa situación que vivimos coa COVID19 e as consecuencias desta no 
vindeiro curso era o momento máis acaído.


No curso 2020/21 teranse que traballar os saberes e competencias correspondentes pero tamén os que non puideron 
abordarse no actual. A Consellería presenta unha proposta de carácter clásico practicamente igual ao calendario 
actual. Habería que abordar a posibilidade dunha situación excepcional na que non sexa posible cumprir a 
presencialidade de forma total.


Para as ensinanzas de réxime especial deberase concretar outra data de inicio posterior e de acordo co remate dos 
prazos de matricula, para así facilitar a confección dos grupos. Especialmente grave é a situcación nas Ensinanzas de 
Idiomas que aprazaron as probas de certificación ao mes de setembro, polo que sera imposible o inicio da actividade 
o 16 de setembro. (RESPOSTAN QUE TEÑEN CONSTANCIA PERO NON VAN A MODIFICAR A ORDE E QUE 
REGULARÁN MEDIANTE INSTRUCIÓNS).  

Débese establecer dentro do propio calendario que a adscrición funcional en secundaria se fará en setembro no 
momento en que os centros dispoñan da totalidade dos seus cadros de persoal, tanto definitivos como provisionais.  

Demandamos a volta ás 18 horas lectivas en secundaria e ás 21 en primaria. Mentres non se rrecupera este horario 
demandamos a xormada matinal de xuño e setembro. 


Demandamos ter coñecemento de como se van a organizar os comedores escolares mentres non exista a vacina 
contra o COVID-19


Existe descompensación do primeiro trimestre con respecto ao segundo e ao terceiro. 


Propomos axustar o calendario aos 175 días que marca a LOMCE de forma que as vacacións de nadal sexan ata o día 
8 incluído. 


Introducir como conmemoración o 10 de marzo, día da clase obreira galega e explicitar as conmemoracións referidas 
ao colectivo LGTBI e non deixalas de modo invisible.


Maior flexibilidade en canto a prazos de entrega de programacións e demais documentos oficiais e burocracia 
especialmente pola situación dada este ano.


Demandamos que non se contemple a modificación dos horarios para centros que comparten transporte escolar.


Pedimos que o período de adaptación dos nenos de 3 anos de EI debera ser todo o mes de setembro como máximo, 
deixando aos centros a posibilidade de reducilo de ser o caso (REVISARÁN POR TRATARSE DUNHA SITUACIÓN 
ESPECIAL) 
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