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Ensino Público

MESA SECTORIAL 15 DE DECEMBRO DE 2020

Proxecto de Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a 
Profesorado Técnico de Formación Profesional. 

CCOO-Ensino manifestamos que : 


Valoramos positivamente a ampliación da Oferta de emprego público porque incrementa as 
posibilidades de estabilización dos postos de traballo.


A Disposición Adicional 11ª da LOMLOE que declara a extinguir o corpo de PTFP introduce inquedanzas 
e dubidas sobre a posibilidade de que profesorado interino e do turno libre que non teña titulación de 
grao e master poida presentarse á OPE tras a aprobación da lei, porque unicamente se ofertarían 
prazas do corpo de PES. Neste sentido o máis acaído é que a ampliación da oferta se utilice para 
fornecer unicamente prazas no corpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional,


Somos conscientes que esta situación non é unha solución ao problema que xera a Disposición 
Adicional 11ª da LOMLOE, pero si é unha medida paliativa para todas e todos aqueles aspirantes que 
neste momento poden acceder con diversas titulacións  que non son de Grao a estas prazas.


CCOO demandará no desenvolvemento normativo da LOMLOE que todas aquelas persoas que 
actualmente poidan acceder a determinadas especialidades con diplomatura, arquitectura técnica e 
inxeñería técnica poidan seguir accedendo ao corpo de PES.


Demandamos instrucións claras aos tribunais para que se evite deixar prazas desertas desta oferta. 


A ampliación do número de prazas das 24 especialidades do corpo de PTFP obriga legalmente á 
apertura dun novo período de matriculación. Para presentarse e requisito ter a titulación antes da data 
de finalización do novo período de matrícula. As persoas que se matricularon no mes de Xuño, non 
teñen que facer a matrícula de novo, e se perfeccionaron algún requisito neste tempo ( por ex.. o 
CELGA 4) poden aportalo neste prazo de matrícula. Da mesma forma todos os méritos a baremar na 
fase de concurso deben estar perfeccionados nas mesmas datas. 


Demandamos que se teñan en conta e se abra un proceso de negociación para garantir a contratación 
do profesorado interino que actualmente desempeña funcións neste corpo tendo en conta criterios de 
idade (profesorado maior de 55 anos) e de tempo de servizos prestados para a administración, pois 
poden ser o colectivo máis vulnerable na transformación do corpo.
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Rogos e Suxestións 

Criticamos as manifestacións por parte de representantes do Goberno de Galicia da intención de esquivar 
o cumprimento da LOMLOE, adiantando os prazos de admisión de alumnado para favorecer un suposto 
dereito á elección de centro por parte das familias e que non esconde máis que a perpetuación de 
privilexios. É inaudito que a mesma administración que defendeu a capa e espada o cumprimento da 
legalidade imposta pola LOMCE agora se manifeste favorable ao incumprimento desta lei


Denunciamos a falta de negociación das vacantes correspondentes ao concurso de traslados por parte da 
Xefatura Territorial da Provincia de A Coruña. Esiximos que se den instruccións para a súa negociación


Preguntamos pola situación do recurso presentado contra o procedemento de acceso a Cátedras de 
Música e Artes Escénicas NON TEÑEN COÑECEMENTO DE NOVIDADES, ESTÁN Á ESPERA DA 
SENTENZA.


Preguntamos polos cuestionarios que están a chegar aos centros a traves de CUALTIS. Se teñen como 
finalidade a realización da avaliación de riscos dos postos de traballo consideramos non están adaptados á 
realidade dos centros e das e dos docentes.


Preguntamos pola intención que subxace na revisión de espazos que esta a facer a Unidade Técnica nos 
centros, porque se esta a trasladar nestes que a finalidade é a adaptación dos mesmos para diminuír as 
contratacións. AFIRMAN QUE NON HAI INTENCIÓN DE MODIFICAR ESPAZOS PARA INCREMENTAR 
RATEOS


Preguntamos pola publicación das listas de acceso a cátedras de secundaria, listas de interinidades e 
substitucións, especialmente aquelas do corpo de mestres e previsión das listas de admitidos e excluídos 
dos procedementos selectivos, tendo en conta que se abrirá un novo prazo de matrícula. NON HAI DATA 
ESTABLECIDA, IRÁN PUBLICANDO SEGUNDO AS VAIAN TENDO.


Solicitamos que o inicio da actividade lectiva tras o Nadal sexa o día 11 de Xaneiro como medida 
preventiva da situación da COVID. Permitiría espaciar máis a volta do alumnado ás aulas e ter unha maior 
seguridade na volta do alumnado as aulas.
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