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MESA SECTORIAL 4 DE NOVEMBRO DE 2020
Orde do ..... de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal
funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de
orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de
educación especial dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
•

Solicitamos un incremento dos Equipos de Orientación Específicos, pasando de provinciais a comarcais.

•

Denunciamos a posibilidade de que haxa mestres sen titulación adecuada que accedan a estes postos.
Neses casos non poden pasar probas diagnósticas pola falta da titulación. Esiximos que se modifique a
normativa de forma que a titulación sexa un requisito en lugar dun mérito.

•

Esiximos negociar e coñecer a rede de orientación de Galicia. É inadmisible que sigamos traballando na
inseguridade que da non ter unha rede.

•

Demandamos que os centros adscritos deben coñecerse con anterioridade ao concurso e nos casos
que os cambien a posteriori debe ofertarse a posibilidade de supresión a titular do DOC.

•

Demandamos que se publique unha lista provisional de puntuacións con prazo establecido para
reclamacións.

NO BAREMO: (NON ACEPTADO)
Asegurar que a puntuación por especial desempeño sexa recoñecida de oficio.
Incluír o premio extraordinario de mestrado.
Eliminar o tope de 5 puntos no desempeño de outras funcións docentes
Incluír a puntuación por servizos aos responsables de centros de menos de tres unidades
Detallar de forma clara a puntuación que se obtén pola coordinación, participación e impartición das
actividades de innovación educativa
Debe puntuarse a participación en tribunais anteriores a LOE.
Puntuación das titorías de funcionarios en prácticas e as das titulacións anteriores á Bolonia.
Puntuar o Master de profesorado de secundaria xa que non é un requisito para os mestres
Puntuar os certificados de Idiomas obtidos fora das EOI.
Deberase otorgar unha maior puntación tanto a formación como ás publicacións directamente
relacionadas coa orientación educativa.

Santiago de Compostela
Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar
CP 15707
Telf. 981 551 826
ensino.stgo@galicia.ccoo.es
Pontevedra
Rúa Pasantería 1, 2º andar
CP 36002
Telf. 986 866 276
scensino.pont@galicia.ccoo.es

A Coruña
Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar
CP 15008
Telf. 981 145 895
scensino.coru@galicia.ccoo.es

Vigo
Rúa das Teixugueiras 11 entrechán
CP 36212
Telf. 986 246 847
scensino.vigo@galicia.ccoo.es

Ferrol
Rúa María 42-44
CP 15402
Telf. 981 369 336
scensino.ferrol@galicia.ccoo.es

O Barco
Praza do Concello 2, 1º andar
CP 32300
Telf. 988 322 034
scensino.oure@galicia.ccoo.es

Lugo
Rolda da Muralla 58, 4º andar
CP 27002
Telf. 982 221 060
scensino.lugo@galicia.ccoo.es

Monforte
Roberto Baamonde s/n
CP 27400
Telf. 982 401 518
scensino.lugo@galicia.ccoo.es

Ourense
Parque San Lázaro 12, 3º andar
CP 32300
Telf. 988 392 256
scensino.oure@galicia.ccoo.es

Afíliate!

