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A Federación de Ensino de CCOO veu reclamando con insistencia ao longo dos úl8mos anos a necesidade de 
retomar a vía do diálogo e a negociación no Ensino Concertado. Solicitamos en numerosas ocasións ser 
recibidos para expor aqueles asuntos que consideramos relevantes para o sector. Tamén para tratar da 
recuperación de acordos e dereitos que foron suprimidos e colocarnos no camiño da concertación de novos 
acordos, tal como acontece no resto de Comunidades Autónomas. Seguimos agardando resposta ás nosas 
solicitudes. 

Agora vivimos con preocupación o impacto que poida ter nos centros educa8vos e no mantemento de 
postos de traballo,  a caída das matriculacións como consecuencia do descenso da natalidade.  

Consideramos urxente que se convoque canto antes a Mesa Tripar8ta do Ensino Concertado para abordar, 
prioritariamente, este asunto e procurar solucións para o sector e as persoas que traballan nel.   

Como proposta e invitación a iniciar esas conversas, dende CCOO achegamos un primeiro avance da 
problemá8ca e un esbozo  do noso enfoque para abordar  o  asunto. 

URXE UN ACORDO DE MANTEMENTO DE EMPREGO AMPLO.  

Desde 1998 (18.583 nacementos) víñase producindo un aumento moderado da natalidade. Esa tendencia 
vira defini8vamente en 2009 coincidindo coa crise socioeconómica. En pouco máis dunha década pasamos   
de 23.175 nacementos  (2008) a 14.862 (2021) 

O descenso nas matriculacións xa era percep8ble desde ou curso 2014-2015 na Educación Infan8l.  Daquela 
viñamos dunha fase de crecemento sos8do das mesmas e, polo tanto, a situación non foi xulgada como 
relevante nin preocupante. Ademais tendíase a interpretar o descenso como algo conxuntural e explicable 
no marco da crise económica imperante. Cabía pensar que a mellora das condicións  económicas  permi8ría 
recuperar os índices de natalidade e, polo tanto, de matriculacións ou cando menos acadar unha certa 
estabilidade.  Hoxe sabemos que non foi así e que a tendencia mantense e acentúase. 

CCOO xunto co resto de organizacións sindicais e patronais fomos persistentes na esixencia  manter vixente 
un acordo de mantemento de emprego. Só faltou que a Administración compar8se esa necesidade. 
Conscientes das tendencias, desde 2018 redobramos a reclamación dun acordo de mantemento de 
emprego que evitase as preocupacións que a marcha da natalidade ía producir.   

Era esperable que ese descenso se reflec8se nas matriculacións, inda que non coa magnitude que está 
acadando. Descenso que xa é notorio e preocupante en moitos centros que están lonxe de conseguir o   
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número de alumnos para cubrir as prazas escolares das que dispoñen. Con razón ven perigar a con8nuidade 
das unidades afectadas e os problemas que diso se derivarán. Sabemos que o descenso da natalidade en 
2021 supera o do ano 2020 (e así sucesivamente). Os nacidos nese ano non se incorporarán ás aulas ata o 
curso 2023-24. Polo tanto inda non se a8nxiu o pico no descenso das matrículas. Consecuentemente, o  
problema seguirá incrementándose e propagándose como unha onda polas dis8ntas etapas nos anos 
vindeiros -salvo que os fluxos migratorios o modulen ou adoitemos medidas axeitadas-. 

Os acordos de mantemento de emprego no pasado 

Houbo un tempo no que a estabilidade laboral no Ensino Concertado se puido garan8r mediante acordos 
de mantemento de emprego, que permiaan recolocar aos traballadores que perdían o seu posto de traballo 
noutro centro que precisase contratar profesorado. Os acordos asinados sobre esta base funcionaron 
rela8vamente ben no pasado, grazas a eles máis de 400 docentes lograron darlle con8nuidade á súa vida 
profesional. 

Desde finais do século anterior e primeira década do actual, con maior ou menor con8nuidade, os acordos 
de mantemento fóronse mantendo con independencia da cor polí8ca dos par8dos gobernantes. 

A par8r de 2010 o escenario muda radicalmente. A Consellería de Educación vira a polí8ca que neste 
ámbito man8veran as Administración que a precederon e declara que non vai volver asinar acordos de 
mantemento de emprego para o profesorado do Ensino Concertado en Galicia. Ademais de desac8var un 
mecanismo de protección que viña operando con éxito, afástase do que acontece en moitas Comunidades 
nas que os acordos de mantemento de emprego se man8veron e seguen vixentes.  

Inicialmente a supresión de tal medida non se deixou notar de xeito significa8vo. Medraban as matrículas 
impulsadas polo incremento da natalidade durante a primeira década do S.XXI, deixábanse sen8r os efectos 
dos acordos de redución da rateo e da xornada lec8va ao profesorado de infan8l e primaria do ano  2008; 
houbo un intenso proceso de xubilacións parciais e, durante parte da segunda década do século, a 
demograea con8nuou cunha desaceleración moderada. 

Pero ese escenario está cambiando a un ritmo máis rápido do esperable. Desde 2018 o descenso da 
natalidade acelerouse significa8vamente e desde 2019 os mecanismos de xubilación parcial xa non se 
aplican por decisión da Consellería de Educación. 

 O problema témolo xa enriba da mesa e urxe adoitar medidas para evitar o peche de unidades, de centros 
de traballo e de destrución de emprego. 

É imprescindible abordar o problema con medidas combinadas 

Consideramos que xa non abonda con recuperar o modelo clásico de mantemento de emprego. Nun 
escenario   xeralizado de descenso das matriculacións, non é esperable que se vaian producir incrementos 
de unidades e, polo tanto as prazas dispoñibles serán contadas e vinculadas fundamentalmente a 
xubilacións, acceso á función pública e algunha outra circunstancia de menor relevancia.  

No futuro haberá que tomar algunhas decisións: ou se pechan unidades, se despiden traballadores e se pon 
en risco a viabilidade de moitos centros ou se reducen rateos alumnos/aula e xornada lec8va do 
profesorado. 

O escenario resultante vai depender de se priman criterios economicistas ou criterios sociolaborais e 
pedagóxicos. Se a Administración se decantan por seguir reducindo custes en educación, a medida 
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esperable é o peche de unidades, de centros, a perda de postos de traballo no sector, a supresión de 
servizos educa8vos (de forma moi sinalada nos entornos pouco poboados) e renunciar ao avance na 
mellora da calidade educa8va. 

Se o que prevalecen son criterios pedagóxicos e de mellora do servizo educa8vo, priorizarase a redución de 
alumnos por aula, o cómputo do alumnado repe8dor, revisión da rateo cando se escolarice alumnado con 
necesidades educa8vas especiais e a redución da xornada lec8va do profesorado para incrementar á non 
lec8va. Decisións que ademáis nos achegarían aos países da nosa contorna e terían efectos posi8vos sobre 
a calidade do sistema educa8vo. Medidas que deberían vir acompañadas de acordos de recolocación que 
prioricen a reubicación do profesorado que, a pesar de todo se poida ver afectado, e da reposición da 
xubilación parcial en Galicia.   

Somos conscientes de que algunhas das medidas precisan recursos adicionais e tamén de que mesmo, de 
manterse a tendencia, haberá centros e traballadores que se van ver afectados.  Pero consideramos que se 
pode  e se debe  aproveitar  o  impacto que vai ter o descenso da natalidade  para  avanzar na mellora do 
sistema educa8vo, reducir a destrución de emprego e manter o servizo socioeduca8vo. É unha ocasión 
propicia para reverter a tendencia ao recorte no gasto educa8vo que se ven aplicando desde a década 
pasada. Poden ser importantes para abordar esta transformación os “fondos estructurais e de inversión 
europeos” que teñen entre os seus obxec8vos a calidade do ensino e a formación e o fomento na calidade 
do emprego. 

As medidas enunciadas poden aplicarse progresivamente. Algunha delas como a reducción de alumnado 
por aula non van supoñer un incremento do gasto educa8vo actual  porque non se propón o incremento de 
unidades nin de profesorado. En todo caso abondaría con manter o orzamento actual. Outras si requiren 
incremento orzamentario, pero servirían para homologarnos con medidas xa vixentes no Ensino Concertado 
do resto das Comunidades, como a recuperación da xubilación parcial ou a reducción xeral da xornada 
lec8va ao profesorado, a reducción da xornada lec8va ás persoas de máis de 57 anos. Neste aspecto 
controver8do do gasto, non deberiamos esquecer que o profesorado galego do Ensino Concertado foi 
privado nesta úl8ma década de importantes acordos que si 8veron e man8veron compañeiros e 
compañeiras doutras Comunidades. É pois o momento de devolver e compensar esas privacións e adoitar 
medidas, que contribúan a salvagardar os postos de traballo deste colec8vo. En defini8va, trátase de aplicar 
en Galicia acordos e medidas que xa se aplican noutros territorios do Estado.   

ESBOZO DE PROPOSTAS DE CCOO PARA ABORDAR UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

CCOO entendemos que hai que actuar nos eixos que se enumeran: 

● Reducción da ráteo alumno/aula. 
● Reducción da xornada lec8va do profesorado. 
● Reposición dun Acordo de Mantemento de Emprego. 
● Adaptar ao Ensino Concertado o acordo sobre as rateos do Ensino Público. 
● Reposición do sistemas de xubilación parcial. 
● Reducción progresiva da xornada do profesorado a par8r dos 58 anos. 
● Posibilidade dos centros concertados de integrarse na rede pública. 

PROPOSTAS PARA CREAR UNHA MARCO  DE ESTABILIDADE E MANTEMENTO DE EMPREGO.  

ACORDO DE RECOLOCACIÓN.  
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Non abonda recuperar o modelo de mantemento de emprego que es8vo vixente no pasado. A situación 
mudou radicalmente e sería pouco eficaz  reproducilo naqueles termos se non ven acompañado doutras 
medidas. Pero é un elemento que non debe ser esbotado. Incorporando modificacións e mudando parte da 
súa filosofia, pode e debe encadrarse nunha solución que necesariamente ten que ser máis ampla. 

En principio debe emerxer como un elemento de solidariedade que debe par8r do compromiso das 
patronais a priorizar a contratación das persoas que estean incluidas nunha futura bolsa de recolocación.  

A segunda cues8ón importante é que se a Administración accede a aplicar toda ou parte das propostas, 
cabe agardar das  patronais que acepten priorizar a recolocación   sen esixir as contrapar8das de anteriores 
acordos de incremento de horas aos centros que recoloquen. 

REDUCCIÓN XERAL DA XORNADA LECTIVA DO PROFESORADO 

Axudaria a paliar o problema  proceder á redución da xornada lec8va do profesorado o que, ademáis nos 
achegaría ao proceso de equiparación da xornada co ensino público. A proposta inicial sería reducir a 
xornada lec8va  a 23 horas para todo o profesorado (hai comunidades que xa o fixeron). O desexable é que 
a reducción da xornada lec8va se aplique en todas as etapas. O profesorado de secundaria leva agardando 
desde 2009 por unha reducción de xornada comprome8da pero nunca materializada. Redución que en 
2008 si se aplicou ás etapas de infan8l, primaria e educación especial. Desde esa consideración deberían ser 
os docentes de secundaria os primeiros en beneficiarse desa redución. Pero tendo en conta  que o descenso 
da matricula está afectando xa ás etapas de infan8l e primaria e tardará inda uns cursos en chegar a 
secundaria, e tendo presente que o obxec8vo debe ser evitar o peche de unidades e o conseguinte efecto 
dominó, urxe actuar prioritariamente nas etapas máis sensibles. Por esa razón consideramos a posibilidade 
dunha aplicación gradual e asimétrica da medida. 

En anos vindeiros seguiriamos negociando reducións progresivas que nos permitan equiparar a xornada 
lec8va nas dúas redes. 

REDUCIÓN DE RATEO ALUMNOS/AULA 

É una demanda xa vella. É unánime a denuncia da comunidade escolar da sobredimensión do número de 
alumnos por aula. A tendencia a reducila foi quebrada trala crise de 2009. Daquela as medidas de axuste 
aplicaron recortes exorbitados ao ensino. Froito deses recortes  incrementouse o número de alumnos/aula. 
Pero non foi unha medida coxuntural, pasada a crise, a situación non variou. Non se discute que a redución 
das rateos, sobre todo en sociedades heteroxéneas, inflúe significa8vamente na mellora da equidade, da 
calidade educa8va e no rendemento do alumnado. 

Segundo Eurostat, en España o número medio de alumnos por profesor en Educación primaria foi de 13,6 
en 2019, a media europea está en 13,5. Se consideramos a 8tularidade dos centros, a media nacional en 
centros públicos é de 12 alumnos por profesor e nos centros privados 15. Pero é importante ter moi 
presente que  esas cifras medias mencionadas distorsionan a realidade pola diferencia rural-urbano. 
Mentras nas áreas rurais, a poboación escolar é moi baixa, nas áreas urbanas as rateos están xeralmente 
nos máximos. Os centros concertados ubícanse esencialmente no medio urbano. 

Polo tanto consideramos que hai marxe para reducir o número de alumnos por aula. CCOO propomos a súa 
reducción e situar o número máximo de alumnos por aula o redor de 16 en infan8l, 20 en primaria e 25 en 
secundaria.   

REPOSICIÓNS DOS ACORDOS DE XUBILACIÓN PARCIAL. 
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A xubilación parcial está vixente no Ensino Concertado na inmensa maioría das Comunidades Autónomas. A 
excepción son Galicia, Madrid, Extremadura e Canarias.  

CCOO presentamos en dúas ocasións estudos que poñían de manifesto a súa viabilidade económica e as 
vantaxes para traballadores e para o propio sistema educa8vo. 

Máis alá da u8lidade sinalada de reducir a xornada e  facilitar o tránsito paula8no á xubilación de 
profesionais que por regra xeral teñen carreiras profesionais moi longas e superan os 63 anos, apuntabamos 
tamén  a súa contribución ao proceso de mantemento de emprego. 

REDUCCIÓN PAULATINA DA XORNADA LECTIVA PARA OS MAIORES DE 58 ANOS. 

A medida consis8ría nunha reducción entre 2 e 4 horas lec8vas aos docentes que cumpran 57 anos   Este 
acordó existe nalgunha Comunidade Autónoma.  

ADAPTAR AO ENSINO CONCERTADO O ACORDO SOBRE RATEOS DO ENSINO PÚBLICO.   

Dependendo dos criterios que pense aplicar a Administración podería ser oportuno elaborar un  acordo de 
agrupamento de alumnado. Podería ter como base e referencia  os criterios e principios recollidos no 
acordo vixente de agrupamentos do ensino público 

POSIBILIDADE DOS CENTROS CONCERTADOS DE  INTEGRARSE NA REDE PÚBLICA   

Outra medida sería a posibilidade de favorecer que os centros concertados que voluntariamente o 
decidisen se puidesen integrar na rede pública. Pode servir de referencia o Decreto Lei 10/2019, de 28 de 
maio, do procedemento de integración de centros educa8vos na rede de 8tularidade da Generalitat de 
Cataluña. 

Todas elas son propostas abertas e flexibles para iniciar un proceso de debate e concertación que non 
deberiamos demorar por máis tempo. 

Na espera da súa contestación 

Atentamente 

San8ago,19 de abril de 2022 

Asinado: Tania Alonso Soto
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