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Os orzamentos da Consellaría de Educación inciden 
nos recortes no ensino público e consolidan a 

redución dos cadros de persoal docente
A CIG-Ensino denuncia o papel 

secundario que ten este depar-
tamento no conxunto da Xunta. 
Malia a súa importancia estraté-
xica e contar co maior volume de 
recursos humanos, os gastos en 
persoal soben máis no cómputo 
global da Xunta que en Educación. 

Desmente, así mesmo, que as 
oposicións que se van convocar 
os próximos anos supoñan un 
incremento real do número de 
docentes, que permanece estan-
cando en 30.000, e critica que este 
proceso se traduza nunha mera 
redución do emprego temporal e 
non nun plan de estabilidade do 
profesorado interino. 

Os orzamentos para o ano 2018 
inciden novamente nunha situación 
que leva anos consolidada co gober-
no Feijóo: a perda de relevancia da 
Consellaría de Educación no marco 
dos orzamentos xerais da Xunta. 

Esta evidencia fica máis clara se 
alongamos a ollada e vemos a evolu-
ción desde o ano 2001, podendo ob-
servar como só na etapa entre 2005 
e 2009 se deu un incremento do peso 
específico da Consellaría, nuns anos 
nos que se acadaron melloras no in-
cremento de persoal docente e nas 
retribucións do profesorado.

Os orzamentos da Consellaría de 
Educación perden cada ano máis 
peso en relación aos da Xunta.

“Representaban o 27% do total 
en 2009 e agora só representan o 
22,2%, polo que perderon case 5 
puntos que non se recuperan mesmo
nunha fase lixeiramente expansiva 
nas contas da Xunta”. Isto implica 
ademais que a Consellaría de Edu-
cación sexa a terceira que menos 
medra, por detrás de Medio Rural e 
Facenda. 

As cifras das diferentes partidas 
dos orzamentos da Consellaría de 
Educación amosan unha situación 
de estancamento nunha política de 
involución que o goberno Feijóo ven 
practicando desde a súa chegada 
ao poder. Desde o ano 2009 os dife-
rentes orzamentos da Xunta arroxan 
unha perda total de 1.936 millóns de 
euros para este departamento.

Proporción de gasto da Consellaría de Educación sobre os gastos totais da Xunta de Galiza 2001-2018
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Orzamentos 2018: outra oportuni-
dade perdida
Os orzamentos destinados ao Ca-
pítulo de Persoal (Capítulo I), que 
representan o 59% do total da Con-
sellaría están por debaixo do medre 
do gastos de persoal no conxunto da 
Administración galega (-0,34%). Uns 
orzamentos do 2018 que deberían 
servir para acometer un cambio subs-
tancial na deriva de empeoramento 
salarial e de condicións de traballo 
e que, sen embargo, só conta cun 
escaso incremento ao respecto do 
2017 (3,21%) que non supón ningún 
tipo de mellora relevante e reafirma a 
política de restricións no ensino públi-
co característica do Partido Popular 
na Xunta. 
Revisando as distintas partidas orza-
mentarias só cabe concluír que non 
garanten un ensino de calidade e 
imposibilitan unha adecuada aten-
ción á diversidade e ás necesida-
des educativas especiais. Relegan 
o ensino público e ao tempo despre-
zan o profesorado, ao non se restituír 
ningún dos dereitos roubados: non 
se recuperan os postos de traballo 
suprimidos (máis de 3.000) nin se 
rescata o poder adquisitivo per-
dido, con cifras que van desde os 
31.227€ para unha mestra de prima-

ria sen antigüidade ou 
os 55.138€ para unha 
profesora de secun-
daria con 30  nos de 
servizo.
Por outro lado, estes orzamentos 
restritivos en materia de persoal im-
plicarán que o profesorado substi-
tuto con cinco meses e medio de 
contrato continúe sen cobrar os 
meses de verán, un recorte que no 
seu día o Goberno Feijóo afirmou 
que tería un efecto temporal e que 
se demostra que virou permanente. 
Tampouco permiten os orzamentos 
resolver o problema da falta de per-
soal administrativo e outros perfís  
profesionais nos centros públicos, o 
que obrigará o profesorado a conti-
nuar asumindo tarefas burocráticas e 
administrativas, vixiando o transporte 
e encargándose do comedor, man-
tendo pechada a porta á entrada de 
novas figuras profesionais no ensino 
público como educadores sociais e 
fisioterapeutas que si existen na con-
certada. Igualmente, o profesorado 
galego, como o resto do persoal da 
Xunta, seguirá penalizado por en-
fermar, ao non se recoller a retirada 
dos descontos nos 20 primeiros días 
de baixa médica. 

Incremento cero de profesorado
A CIG-Ensino denuncia que a Con-
sellaría impide o medre do persoal 
docente, aplicando obedientemente 
o mandato do Ministerio de Facenda, 
e contando ademais coa complicida-
de de organizacións sindicais como 
CC.OO., UGT e CSIF que asinaron o 
acordo de marzo de 2017 co goberno 
do Estado e a súa réplica mimética 
de outubro en Galiza. Un incremento 
de persoal que a día de hoxe é unha 
das principais demandas do profeso-
rado galego, sobrecargado en horas 
de docencia, con ratios elevadas e un 
claro empeoramento das nosas con-
dicións de traballo. Así, os orzamen-
tos conxelan a cifra de persoal do-
cente do exercicio pasado en 30.098.
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Por tanto, a Xunta non vai facer uso 
das Ofertas Públicas de Emprego 
para ampliar os cadros de persoal 
nin vai tomar medidas para mellorar 
as condicións de traballo, como a re-
dución de carga lectiva a 18 horas 
en secundaria ou a 21 en primaria. 
Esta conxelación dos postos de tra-
ballo tampouco vai permitir que se 
corrixa a porcentaxe do profesora-
do que ten que impartir afíns e que 
a día de hoxe representa unha das 
principais queixas docentes. 
En xeral as OPE´s anunciadas non 
van supoñer unha estabilidade 
para o profesorado interino, polo 
que a CIG-Ensino defende un acce-
so diferenciado para o persoal con 
experiencia no ensino por un lado e 
para aquel que acceda por primeira 
vez por outro.
Para a central nacionalista este é, 
sen dúbida, o elemento principal a 
salientar nos orzamentos educativos 
da Xunta para o 2018, xunta coa au-
sencia de medidas de recuperación 
dos dereitos roubados en materia 
retributiva.

Só 73 céntimos de cada 1.000€ son 
para o formento do galego
Nos orzamentos de 2018 hai un in-
cremento da partida para fomento 
da lingua galega superior ás cifras 
raquíticas de anos anteriores. Porén, 
para a CIG-Ensino o incremento de 
800.000€ non abondan para rever-
ter unha situación de abandono das 
políticas de promoción e de defensa 
da nosa lingua que promoveu o PP 
desde a chegada de Feijóo á Xunta.
A cifra total destinada ao fomento da 
nosa lingua chega a 7.623.085€, o 
que implica que só 70 céntimos de 
cada 1000€ cos que conta nos seus 
orzamentos a Xunta serán para este 
fin. Non podemos deixar de lado que 
os fondos destinados antes da che-
gada de Feijóo á Xunta eran 21,8 mi-
llóns de euros, tres veces máis.

 Por tanto, o incremento que se pro-
duce este ano, sendo superior ao dos 
últimos exercicios, fai que sexa aínda 
totalmente insuficiente para afrontar 
a diferenza de máis de 14 millóns de 
euros a respecto de 2009.

Funcionamento dos centros e ou-
tras partidas
Respecto ao Capítulo II: gastos en 
bens correntes e servizos,  cabe sa-
lientar que se destinan un total de 202 
millóns, cunha redución do 4,72%. 
Dentro deste capítulo, conxélase de 
novo o orzamento en comedores 
en 28,8 millóns, evitando por tanto 
emprender unha política de xestión 
directa e de expansión a todos os 
centros. 
No que ten a ver co transporte esco-
lar, e malia aparecer unha diminución 
importante duns 15 millóns de euros, 
hai que ter en conta que os cambios 
fixados co inicio do transporte regular 
integrado levan parte dos orzamen-
tos do transporte escolar á Consella-
ría de Infraestrutura.
Canto ao gasto en funcionamento dos 
centros, as cifras nestes orzamentos 
son superiores ás do 2017. Aumen-
tan en menos de 1 millón de euros 
para os centros de Infantil, Primaria 
e ESO e nunha cifra lixeiramente su-
perior (1,4 millóns) para Secundaria 
e FP. En cifras globais o incremen-
to dos gastos para o funcionamento 
experimenta unha suba do 4,3% ao 
respecto do ano actual. 
Nos orzamentos 2018 hai algunhas 
partidas que centraran as críticas da 
CIG-Ensino en exercicios anteriores 
que agora teñen incrementos, como 
é o caso da “Prevención do aban-
dono escolar” (23 millóns de euros) 
ou a “Formación do profesorado” 
(3 millóns de euros). Sen desprezar 
eses incrementos, menos relevantes 
en termos cuantitativos que porcen-
tuais, desde a CIG-Ensino chama-
mos a atención sobre a necesidade 

de fixar políticas máis valentes na 
atención ao fracaso escolar e as 
necesidades específicas de apoio 
educativo e a darlle un impulso á for-
mación continua do profesorado mais 
alá dos límites nos que actualmente 
se move.
Facemos tamén un chamamento a 
que a rectificación feita polo goberno 
Feijóo ao virar de cara o sistema de 
préstamo de libros de texto que tan-
to criticara, sexa completa, evitando 
que as familias teñan que afrontar 
unha parte do custo dos libros. De-
fendemos que todo o material es-
colar sexa gratuíto e demandamos 
que a carga de traballo de xestión 
non recaia nos equipos directivos, 
o que reforza a nosa demanda de 
dotar todos os centros con persoal 
administrativo.

Incremento para o ensino privado
Xunto a isto, o secretario nacional 
da CIG-Ensino chamou a atención 
sobre o feito de que fronte ao medre 
do 3,21% dos orzamentos xerais da 
Consellaría de Educación, as sub-
vencións ao ensino privado no seu 
conxunto (Capítulo IV) incremen-
táronse nun 4,44%, chegando case 
aos 286 millóns de euros.
A este respecto, cabe incidir en que 
os concertos educativos, incluídos 
os centros que segregan alumnado 
por razón de xénero, pasan de 260 
millóns de euros en 2017 a 269 mi-
llóns para o 2018 que se distribúen 
en: Educación Infantil, 39,5 millóns 
(+2,88%) Educación Primaria e ESO, 
198 millóns (+2,90%); Formación 
Profesional, 17,6 millóns (+5,17%) 
e Educación Especial, 13,5 millóns 
(+11,40%). 
Falamos, por tanto, de que o ensino 
privado ten reservado un 12,26% 
dos orzamentos da Consellaría 
de Educación, dos que a inmensa 
maioría (11,58%) son para o ensino 
privado concertado.
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Santiago (Local Nacional)

Rua Miguel Ferro Caaveiro nº 10. 
Santiago de Compostela. cp.15706.
Tlf.  981576800  Fax. 981575839 
santiago@cig-ensino.gal

A Coruña
Rúa Alfonso Molina s/n 
Tlf.  981169810 Fax. 981291735
15007. A Coruña
acorunha@cig-ensino.gal

Baixo Miño
Praza da Guía 3, baixo
36780. A Guarda
Tlf.  986610465 Fax. 986610465
baixominho@cig-ensino.gal

Morrazo
Rúa Atranco 19A, ench. 1
36947. Cangas
Tlf.  986302987 Fax. 986302987
morrazo@cig-ensino.gal

Ferrol
Rúa Eduardo Pondal  41-43,
15403. Ferrol
Tlf.  981358750  Fax. 981358760
ferrol@cig-ensino.gal

Lugo
Rda da Muralla 58, bxo.
27003. Lugo
Tlf.  982245023 Fax. 982253891
e-mail: lugo@cig-ensino.gal

Ourense
P. de San Lázaro 12, 4º
32003. Ourense
Tlf.  988238350 Fax. 988222855
ourense@cig-ensino.gal

Pontevedra
R.  Pasanteria 1, 2ºesq.
36002. Pontevedra
Tlf.  986861513 Fax. 986855050
pontevedra@cig-ensino.gal

A Mariña
27700. Ribadeo
 Avda de Galicia 20, 1º
Tlf.  982129593 Fax. 982129593
amarinha@cig-ensino.gal

Val de Monterrei
R.  Pedro González 5, 1º
32600. Verín
Tlf.  988412345 Fax. 988411013
verin@cig-ensino.gal

Vigo
R.  Gregório Espino 47, bxo.
36205. Vigo
Tlf.  986827935 Fax. 986262844
vigo@cig-ensino.gal

Salnés
R.  Alexandre Bóveda 2, 2º
36600. Vilagarcia
Tlf.  986505323 Fax. 986505323
salnes@cig-ensino.gal

Os nosos locais

Nas partidas destinadas ao ensino 
concertado neste exercicio econó-
mico chama a atención que se du-
plique o diñeiro para aumentar o 
“dominio de linguas estranxeiras 
no alumnado” (+102,21%). Vemos 
como o apoio da Xunta cara o de-
nominado plurilingüismo, cada vez 
máis posto en cuestión mesmo des-
de unha perspectiva pedagóxica, non 
só ten efectos na discriminación e 
relegación do noso idioma senón que 
tamén ten repercusións económicas 
e semella servir para desviar fondos 
para o ensino privado.
Desde que Feijóo goberna este país, 
as cantidades dos concertos educati-
vos incrementáronse nun 72,5%, con 
máis de 20 puntos de diferenza sobre 
o total da Consellaría de Educación, 
que se limitan ao 52%.

As carencias nos orzamentos, 
unha vez máis á vista
A CIG-Ensino, no marco das diferen-
tes Mesas Sectoriais así como na 
reunión que mantivemos co conse-
lleiro de Facenda na reunión na que 
nos presentou os orzamentos, puxo 
de manifesto que hai unha serie de 
propostas que para o sindicato son 
fundamentais para que os orzamen-
tos dean resposta ás necesidades do 
sistema educativo galego e ao seu 
profesorado.

ALEGACIÓNS DA CIG-ENSINO AOS ORZAMENTOS
DA CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN 

• Creación de emprego, con amplas ofertas nas oposicións que supoñan 
incrementar os cadros de persoal actual e que partan dun necesario acordo de 
estabilidade para o persoal interino, nomeadamente o maior de 55 anos. 

• Redución de horario lectivo para o profesorado de todos os corpos, redu-
ción de ratios, regulamentación das afíns cara a súa limitación ou a autorización 
de desdobres; medidas todas elas que incidirían no aumento de profesorado.

• Cobro dos meses de verán para o persoal substituto con 5 meses e me-
dio de traballo efectivo.

• Recuperación salarial do profesorado, tendo en conta a perda de poder 
adquisitivo e a nosa situación no furgón de cola do profesorado do conxunto do 
Estado.

• Estabelecemento dunha cláusula de revisión salarial para garantir que, 
como mínimo, os nosos salarios teñan un incremento igual ao IPC.

• Recuperación do Fondo de Acción Social, destinando o 1% da masa 
salarial do Capítulo I.

• Pago do total das retribucións desde o primeiro día de baixa. 

• Dotación de persoal administrativo en todos os centros, no camiño de 
reducir a carga burocrática que soportan os e as docentes galegas.

• Dotación de persoal sanitario, fisioterapeutas, traballadoras ou traballa-
dores sociais e educadores ou educadoras sociais nos centros onde sexa nece-
sario.


