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COMEZA A NEGOCIACIÓN DO VII CONVENIO DO ENSINO CONCERTADO

Este 13 de outubro CCOO presentou a plataforma reivindicativa (clica aquí) ao
resto de organizacións sindicais e patronais presentes na Mesa Negociadora.
Devandito documento, froito de meses de traballo, é o resultado das achegas
realizadas pola nosa a�liación e recolle as demandas necesarias para mellorar as
condicións laborais dos traballadores e das traballadoras do sector. Coa
vontade de axuntar esforzos no banco sindical, convidamos ao resto de organizacións
sindicais a adherirse ás nosas reivindicacións. As principais son:

XORNADA

• Clari�cación dá xornada lectiva e non lectiva. Ampliación de supostos. Os
recreos en Infantil e Primaria serán lectivos, así  corno a súa vixilancia en Secundaria.
• Distribución regular da xornada non lectiva, en proporción á xornada
lectiva.
• Introdúcese o concepto de período lectivo para  substituir ao de hora lectiva.
• Equiparación do persoal docente do primeiro ciclo de Educación Infantil ao
resto de persoal docente.
• Para o persoal docente, limitación e redución das horas non lectivas
durante xullo. Só nos 5 primeiros días laborables e por un máximo de 30 horas.
• Diminución da xornada para o persoal complementario titulado e para o
persoal de administración e servizos. O tempo de descanso considerarase tempo
efectivo de traballo.
Novo artigo de rexistro e control de xornada.
• Melloras no artigo sobre calendario laboral.
• Adaptación da xornada para facer efectivo o dereito á conciliación
laboral e familiar.

CONTRATACIÓN

• Melloras non contrato para a formación e ou  aprendizaxe.
• Exclusión  do  persoal docente  nas modalidades de contrato en prácticas e
�xo descontinuo.
• Limitación  á contratación temporal. Non  poderá superar ou 15% dos
cadros de  persoal
• Melloras no contrato de  interinidade e no de substitución.
• Regulación  na contratación de  persoas con  discapacidade. Reserva  do 3%
dos  postos de  traballo a  persoas con  discapacidade.

https://www.ccooensino.gal/media/uploads/1602606624_Plataforma_octubre%20VII%20Convenio%20Colectivo.pdf
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CLASIFICACIÓN  PROFESIONAL

• Adaptación ao novo sistema de clasi�cación profesional.
• Inclusión de novos postos de traballo, tales como: profesor/a auxiliar de conversación,
profesor/a de audición e linguaxe, profesor/a de pedagoxía terapéutica,
interprete de lingua de signos, auxiliar técnico educativo, entre outros.
• Eliminación dos postos de traballo de profesores e profesoras auxiliares ou
agregados.

VACACIÓNS

• Melloras para o persoal do primeiro ciclo de Educación Infantil, persoal
complementario titulado e persoal de administración e servizos.

PERMISOS

• Mellora xeral na maioría dos permisos.
• Engádense novos permisos para asistir a consultas médicas, tanto propias
como de persoas dependentes ou �llos menores de 16 anos; reunións de seguimento
académico ...
Equipásense as parellas de feito ao matrimonios en todos os supostos.
• Establécese o gozo en días laborables de todos os permisos.
• Recóllense as novas regulacións para todos os dereitos de redución de xornada.

SUSPENSIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO

• Adaptación ás novas regulacións: nacemento de �llo para ambos os proxenitores,
adopción, garda con �ns de adopción e acollemento, discapacidade de �llo ao
nacer, risco durante o embarazo ou a lactación, e abandono do posto de traballo por violencia
de xénero.

RETRIBUCIÓNS

Adaptación das novas táboas salariais tras o período transitorio.
Inclusión e regulación de novos complementos salariais.
Regulación de desprazamentos e dietas.
Homologación salarial dos niveis non concertados cos concertados.
Establecer táboas salariais para todos os docentes que impartan clases en unidades
non concertadas.
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NOVAS REGULACIÓNS

• Recóllese a nova regulación do traballo a distancia, incluíndo o dereito á desconexión
dixital e a igualdade xeral de dereitos con respecto ás persoas traballadoras que traballen
presencialmente.
• Uso de dispositivos no ámbito laboral.
• Novo artigo sobre igualdade de oportunidades e prevención de situacións
de acoso no traballo.

Violencia de xénero:
- Regúlanse as medidas de protección.
- Excedencia especial en supostos de violencia de xénero.
-Anticipo de 3 mensualidades para as vítimas de violencia de xénero.

• Recóllese a nova regulación en materia de plans de igualdade.
• Acoso sexual e por razón de sexo, acoso moral.

OUTROS

• No marco dos dereitos sindicais, mellora na regulación do dereito de reunión e no uso
do correo electrónico e as novas tecnoloxías.
• Mellora da regulación das vacantes e promoción interna.
• Melloras en materia de formación. Inclusión dos Permisos Individuais de Formación.
• Novo suposto na excedencia forzosa. Tras seis anos na mesma empresa poderase solicitar
un curso escolar de excedencia con reserva de posto de traballo.
• Melloras en caso de cesamento voluntario.
• Posibilidade de concentrar a xubilación parcial nun só período.
• Novo artigo de vixilancia da saúde.
• Novo artigo sobre subrogación.
• Implementación de  sexenios.

CCOO decidiu no seu momento non asinar o VI Convenio Colectivo xa que 
non se alcanzaban os mínimos esixidos pola nosa a�liación para o conxunto 
de traballadores e traballadoras do sector. Temos unha nova oportunidade
para modernizar un texto obsoleto e digni�car as condicións laborais de 
miles de persoas que viron como coa �rma do anterior texto renunciábanse 
a melloras que costara moito esforzo implementar. Comprometémonos, unha
vez máis, a velar polos intereses de quen día a día garanten, a pesar das
múltiples adversidades, unha educación de calidade para unha parte moi
 importante do alumnado deste país.
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