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Unha oferta de emprego público ten que ser avaliada en función de diferentes parámetros. A actual oferta presentada 
pola Consellaría non pode contar co apoio da CIG-Ensino porque non cumpre coas expectativas que se espe-
ran dela, tanto desde a perspectiva do servizo público como desde as demandas do persoal docente.

Outubro de 2017. Pouco días despois de asinar un acordo cos sindicatos de costume e prescindindo mesmo do 
acordado, o conselleiro de Educación anuncia en que especialidades haberá oposicións sen previa consulta nin ne-
gociación. 
Xaneiro de 2018. Feijóo, novamente sen encomendarse a ninguén, nin sequera ao socorrido apoio sindical de rigor, 
dá a cifra total de prazas, afi rmando que pode sufrir algún lixeiro cambio.
Febreiro de 2018. A Consellaría entrega na Mesa unha distribución das prazas por especialidades, cumprindo escru-
pulosamente cosas previsións, cun lixeiro incremento sobre a cifra inicial para darlle un verniz de suposta negociación.
Mais o certo é que non houbo posta en común sobre as xubilacións actuais e futuras por especialidades nin se va-
lorou previamente o efecto do número de persoal interino en cada especialidade, como se pode apreciar na oferta 
presentada.
Así entende o PP a Consellaría de Educación: como unha fi nca privada na que ademais atopa quen lle siga o xogo 
sen máis. Coa prepotencia non se xoga nin se debería pactar.

As oposicións de 2018: prepotencia, 
insufi ciencia, precariedade e inestabilidade

As formas e o fondo: da ausencia de negociación a unha oferta decepcionante

Na Mesa Sectorial celebrada o 6 de febreiro de 2018 a central sindical recriminoulle a Edu-
cación que, unha vez máis, non negociara nin as especialidades nin o número de pra-
zas da OPE “actuando coa soberbia habitual” e mesmo desprezando os acordos asinados 
cos sindicatos estatais, “que lle deron un cheque en branco para non convocar nin unha 
soa praza a maiores das existentes actualmente”. A CIG-Ensino censura ademais que se 
anuncie a distribución das 2.050 prazas sen poñer en común as xubilacións actuais e futu-
ras nin avaliar os efectos que terá este reparto no persoal interino de cada especialidade

Febreiro 2018
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Non dá resposta ás necesidades 
do sistema educativo

A oferta deste ano non achega 
unha solución aos problemas do sis-
tema educativo galego porque parte 
do principio da negación: négase a 
posibilidade de incrementar o pro-
fesorado dos actuais cadros de per-
soal. Así fi gura expresamente no 
acordo coa Xunta de Galiza que a 
CIG non asinou e que contou co 
apoio das demais OO.SS, como se 
pode ver no fragmento superior.

Non se pode garantir unha me-
llora do ensino público sen unha 
aposta importante por aumentar o 
profesorado e isto non será posíbel 
nin nesta convocatoria nin nas se-
guintes se seguen vixentes as ata-
duras impostas polo actual acordo. 
É preciso anular defi nitivamente a 
taxa de reposición e negociar un 
incremento de cadros de persoal.

Non permite eliminar nin reducir a 
precariedade 

Non poderemos eliminar ou, can-
do menos, reducir as itinerancias, a 
impartición de afíns disparatadas, 
as carencias na atención ao alum-
nado con necesidades específi cas 
de apoio educativo e outras eivas 
denunciadas polo profesorado gale-
go se non incrementamos persoal e 
non dispomos de máis tempo para 
atendelo. Non será posíbel redu-
cir o horario lectivo do profesorado, 

recuperando os 18 períodos en se-
cundaria e os 21 en infantil e pri-
maria coas actuais cifras de persoal 
docente. A simple substitución de 
persoal interino por persoal fi xo, sen 
incremento global de profesorado, 
non permite acometer esas melloras 
nas nosas condicións de traballo.

Incide na inestabilidade laboral
Unha oferta de emprego non se 

pode medir só polo número de pra-
zas ofertadas e iso foi o que se evi-
denciou na Mesa de hoxe por parte 
da Consellaría e de quen aplaudiu e 
cualifi cou como histórica esa oferta. 
Non facer unha valoración tomando 
como referencia o marco global (per-
soal interino, sistema de acceso ou a 
garantía dun proceso selectivo que 
sexa realmente un concurso-oposi-
ción) é caer no erro que tanto critica-
mos dos nosos gobernantes; que mi-
ran o ensino público e o seu persoal 
coa friaxe do contábel que só pensa 
na conta de resultados. O primeiro 
son as persoas. Segundo os datos 
proporcionados na propia Mesa pola 
Consellaría hai 3.911 docentes con 
contrato de interinidade, unha cifra 
á que hai que engadir os miles de do-
centes con contratos de substitución.

Ofertar un número elevado de pra-
zas nas oposicións debe ser o obxecti-
vo para afi anzar os postos de traballo, 
pero esta oferta debe vir acompaña-
da dun estudo rigoroso do persoal 

interino por especialidades e, por 
suposto, dun acordo de estabilida-
de que non deixe tirado un número 
importante de compañeiras e com-
pañeiros, especialmente quen leva 
moitos anos de docencia ás costas e 
aquelas persoas maiores de 55 anos.

Garantir a estabilidade do persoal 
interino
Pechada unha vez máis a porta da 
dobre vía ou de acceso diferenciado 
na negociación en Madrid, e cunha 
oferta unilateral forzada pola Conse-
llaría, non existe ningunha garantía 
para o persoal interino. Competir en-
tre iguais e coas mesmas condicións 
é o sistema máis xusto e poñer como 
escusa permanente a actual xurispru-
dencia non convence xa a ninguén. 

As prazas ofertadas poden implicar, 
se se mantén o acontecido nestes 
últimos anos, o despedimento de 
moitas e moitos compañeiros, al-
gúns de avanzada idade e cunha 
longa experiencia laboral. Pasar de 
interinidades a substitucións e destas 
ao desemprego pode ser, de novo, a 
consecuencia destes procesos selec-
tivos.

 

F ra g m e n t o  d o  a c o rd o  e n t re  C C .O O . ,  C S IF ,  U G T  e  
A N P E  c o a  X u n ta  

“As prazas ofertadas poden 
implicar o despedimento de 
moito persoal interino, persoas 
nalgúns casos cunha traxecto-
ria laboral longa e con idades 
superiores aos 55 anos”.
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 Desde a CIG-Ensino entendemos 
que só poderemos evitar esa situa-
ción se se actúa con valentía por 
parte da Consellaría e dos sindicatos 
que apoian estes procesos. Para iso 
o acordo de persoal interino debe 
dar o paso fundamental que lle 
falta: converterse nun acordo de 
estabilidade, garantindo o rescate 
daquelas persoas que poden perder 
o seu posto de traballo.

Un verdadeiro concurso oposición
En segundo lugar é preciso garantir 
que o proceso selectivo sexa real-
mente un concurso-oposición e non 
un proceso no que só aproba a fase 
de oposición un número igual ou lixei-
ramente superior ás prazas ofertadas 
e na que a fase de concurso só serve 
para ordenar as persoas previamente 
aprobadas. 

Os cambios no Real Decreto non 
supoñen ningunha mellora
Os cambios no Real Decreto, im-

postos unilateralmente polo MECD 
e aceptados obedientemente pola 
Consellaría de Educación, manteñen 
o carácter eliminatorio das dúas pro-
bas da oposición e introducen cam-
bios na ponderación das fases de 
concurso e de oposición que non im-
plican absolutamente ningunha me-
llora se non se garante un verdadeiro 
concurso-oposición. 

Por outro lado, introdúcense cambios 
no baremo que non parten da reali-
dade coa que contamos en Galiza, 
provocando que unha parte moi nu-
merosa do persoal interino ou subs-
tituto perda puntuación, ao reducir 
de 1 punto por ano  a 0,7 o tempo 
traballado na Consellaría. Co cambio 
no baremo todo o profesorado interi-
no con até 7 anos de servizo perderá 
puntuación ao respecto do baremo 
anterior. 

Garantías e mellores condicións 
para os tribunais 

Deben introducirse cambios impor-
tantes no desenvolvemento do traba-
llo dos tribunais. Habería que reducir 
o número de aspirantes por tribunal 
e que este non teña que responsa-
bilizarse do baremo da fase de con-
curso, tarefa que debería estar asig-
nada a unha comisión técnica. Deste 
xeito, o tribunal podería centrarse na 
avaliación da fase de oposición e non 
verse condicionado de forma indirec-
ta a limitar o número de persoas que 
superan a primeira proba para poder 
así cumprir os prazos fi xados pola 
Consellería. Ao tempo é preciso vol-
ver ao sistema de anonimato na rea-
lización da 1ª proba, con etiquetaxe 
como identifi cación e sen lectura das 
partes da proba.
 
“Co cambio no baremo todo o 
profesorado interino con até 7 
anos de servizo perderá pun-
tuación ao respecto do baremo 
anterior”.

CAMBIOS NO BAREMO

Puntuación máxi-
ma do concurso

10 puntos

Experiencia 
docente
(máx. 7 ptos)

Por cada ano de experiencia 
en especialidades do corpo 
ao que se opta en centros 
públicos

0.700 puntos

Por cada ano de experiencia 
en especialidades de diferen-
tes corpos ao que se opta en 
centros públicos

0,350 puntos

Por cada ano de experiencia 
en especialidades do mesmo 
nivel educativo noutros 
centros

0,150 puntos

Por cada ano de experiencia 
en especialidades de diferen-
tes niveis educativos noutros 
centros

0,100 puntos

Formación 
académica

5 puntos

Outros méritos 2 puntos

Principais modifi cacións no sistema de acceso

PONDERACIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN

Fase de oposición 60%

Fase de concurso 40%

ELECCIÓN DE TEMAS NA PROBA TEÓRICA

Especialidades 
con 25 temas ou 
menos 

Elección entre tres temas

Especialidades 
con entre 26 e 50 
temas

Elección entre catro temas

Especialidades 
con máis de 50 
temas

Elección entre cinco temas
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Segundo a información proporcio-
nada pola Consellaría os datos da 
taxa de reposición son os seguintes: 
1.028 xubilacións, 28 falecemen-
tos e 16 excedencias con perda de 
praza. Un total de 1.072 prazas ás 
que se lle engaden 581 por riba da 
taxa de reposición e 397 prazas de 
promoción interna.
É un insulto á intelixencia que se dea 

por boa a existencia da taxa de repo-
sición como se levase existindo toda 
a vida e vender calquera incremento 
sobre as xubilacións como se fose 
algo extraordinario. Que nese xogo 
entre quen goberna entra dentro da 
lóxica. Que o fagan organizacións 
sindicais é lamentábel. A taxa de re-
posición implantouna o goberno do 
PSOE no 2010, mantívoa e agravou-

na o PP e agora levántaselle o veto 
transitoria e parcialmente, en vez de 
eliminala de xeito defi nitivo. E men-
tres se pacta ese acordo, temos que 
escoitar na Mesa Sectorial que tanto 
a Consellaría como os sindicatos do 
pacto din estar en contra da taxa de 
reposición: esa taxa que aparece no 
acordo que asinaron. 

As cifras

Reparto de prazas por especialidade
Corpo de Profesores Técnicos de FPCorpo de Mestres

Acceso do Subgrupo A1 ao Subgrupo A1
Corpo de profesores das Escolas Ofi ciais de Idiomas Corpo de catedráticos de música e artes 

escénicas

ESPECIALIDADE PRAZAS

Educación Infantil 110

Lingua Estranxeira: Inglés 50

Lingua Estranxeira: Francés 50

Educación Física 55

Música 35

Pedagoxía Terapéutica 75

Audición e Linguaxe 90

Educación Primaria 240

TOTAL 705

ESPECIALIDADE PRAZAS

Estética 20

Instalación e Mantemento de Equi-
pos Térmicos e de Fluídos

20

Operacións e Equipos de Produ-
ción agraria

18

Procedementos de Diagnóstico 
Clínico e Ortoprotésico

16

Procedementos Sanitarios e Asis-
tenciais

40

Procesos Comerciais 24

Servizos de Restauración 22

TOTAL 160

ESPECIALIDADE PRAZAS

Inglés 30

TOTAL PRAZAS 105
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Corpo de Profesores de Ensino Secundario

ESPECIALIDADE ACCESO
A2-A1

ACCESO
LIBRE

TOTAL

Lingua Castelá e Literatura 25 75 100

Xeografía e Historia 22 65 87

Matemáticas 52 153 200

Física e Química 29 88 117

Bioloxía e Xeoloxía 21 60 81

Inglés 18 50 68

Orientación Educativa 12 35 47

Tecnoloxía 22 65 87

Lingua Galega e Literatura 23 75 98

Intervención Sociocomunitaria 6 20 26

Organización e Xestión Comercial 8 25 33

Organización e proxectos de sistemas 
enerxéticos

5 15 20

Procesos  diagnósticos clínicos e produtos 
ortoprotésicos

5 15 20

Procesos Sanitarios 6 22 28

Sistemas electrotécnicos e automáticos 8 25 33

TOTAL 262 788 1.050
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Novidades a ter en conta

Propostas da CIG-Ensino sobre o proceso selectivo
Tema Proposta da CIG-Ensino Resposta da Consellaría

Número de aspirantes 
por tribunal.

Hai que reducir o número de aspirantes por tribunal, para garantir que 
haxa tempo abondo para examinar a todas as persoas que poden supe-
rar as diferentes partes das probas da oposición. A cifra debe aparecer 
na convocatoria.

O número estaría en función das competencias que se lle asignen aos 
tribunais e ao propio desenvolvemento das probas. Un tribunal que non 
teña que baremar nin escoitar a lectura dos exames.

Non aceptan baixar. 
Afi rman que o número actual é ra-
zoábel.

Escúdanse na soberanía dos tribu-
nais.
Van recordarlle aos tribunais que é 
concurso-oposición.

Tribunais específi cos 
para A2-A1, discapacida-
de e cambio de especia-
lidade
Páxina 19. Base 7.2

A convocatoria recolle a posibilidade de que haxa tribunais específi cos 
para as prazas reservadas para as persoas con discapacidade, acceso e 
o procedemento de adquisición doutras especialidades. Para descargar 
de traballo aos tribunais da convocatoria de ingreso libre a Consellaría 
debe ser aberta á hora de crear estes tribunais.

Afi rman que terán receptividade á 
hora de fi xar eses tribunais mais que 
todo estará en función de número de 
aspirantes.

Anonimato Solicitamos un cambio radical no desenvolvemento das probas, garan-
tindo o anonimato por completo nas dúas partes da 1ª proba (práctico 
e temas). O sistema de sobres con etiquetado, como xa foi usado en 
convocatorias anteriores, garante ese anonimato.

Non o aceptan, non o ven necesario.

Baremación de méritos. 
Páxinas 29. Base 8.3.2.

A baremación dos méritos debe ser feita por unha comisión técnica, libe-
rando desa carga burocrática ao tribunal. A documentación dos méritos 
debe facerse inicialmente e para todos os opositores. Non se debe facer 
pública até que remate a fase de oposición. 

Non aceptan.

Cobertura de todas as 
prazas ofertadas

Hai que garantir que se cubran todas as prazas ofertadas. Se os tri-
bunais contan con tempo sufi ciente debe erradicarse o comportamento 
habitual de poñer notas de corte para reducir o número de aprobados na 
1ª parte da 1ª proba e desta no seu conxunto.

Volven insistir na soberanía dos tri-
bunais e incluso de cada membro 
do tribunal (algo que en ningún mo-
mento puxemos en cuestión). Con-
cordan en que é concurso-oposición 
mais non se moven desa declara-
ción de intencións.

Elección das presiden-
cias dos tribunais a sor-
teo
Páxina 20. Base 7.3. e 
7.10.

Todos os membros dos tribunais deben ser elixidos a sorteo, evitando 
o nomeamento directo das presidencias. A inspección non debe formar 
parte dos tribunais que non son do seu corpo.

Non o van aceptar. Queren seguir 
nomeando as presidencias dos tri-
bunais.

Criterios de avaliación. 
Páxinas 22 e 23, Base 
7.10. (funcións dos tribu-
nais)

Os criterios de avaliación deben ser claros, públicos e idénticos para 
todos o tribunais da mesma especialidade. A publicidade e condicións 
destes criterios deben vir fi xadas na convocatoria para que non quede 
da man de cada tribunal. 

Indican que darán instrucións aos 
tribunais.

• O baremo, os temas a elixir e a ponderación entre a fase de concurso e oposición axústanse á modifi cación do 
RD 276/2097, pendente de publicar en BOE. A publicación da convocatoria no DOG terá que agardar á publicación 
da modifi cación do Real Decreto.

• Todos os trámites na inscrición das oposicións serán por vía electrónica, mesmo a presentación de 
documentación complementaria.

• Haberá 2 tribunais suplentes para cada tribunal.
• Permitirase a suplencia a quen estivese nun tribunal no ano 2014 e seguintes.
• As persoas con discapacidade intervirán entre as de adquisición de nova especialidade e os restantes 

aspirantes.
• Todos os prazos fíxanse en días hábiles aínda que non se especifi que no texto (non contan sábados nin 

domingos).
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Tema Proposta da CIG-Ensino Resposta da Consellaría

Probas prácticas
Páxinas 30 e seguintes. 
Base 12ª.
Páxina 76 e seguintes. 
Anexo V 

Consideramos que as probas deberían ser as mesmas en todos os tribu-
nais da mesma especialidade. 
Hai un desfase importante nas indicacións que aparecen para as dife-
rentes especialidades. Mesmo aparecen claramente textos copiados 
doutras convocatorias de fóra. Preferimos que sexan o máis concretas 
posíbeis pero ben axustadas á realidade do que se imparte nos nosos 
centros. 
Non debe haber ningún práctico fóra do recollido nos temarios. Por exe-
molo, non pode haber obras de arte de épocas que non están nos tema-
rios ou contidos vinculados a PTFP que fi guren para unha especialidade 
de PES (prácticas de marketing, materia vinculada a PTFP que aparece 
na proba práctica de Organización e Xestión Comercial).
En todas debe fi gurar o tempo máximo. 
A utilización de material auxiliar ten que ser o máis concreta posíbel para 
evitar agravios comparativos. A redacción é ambigua: poderase utilizar 
material “sempre que o autorice o tribunal”. Esa autorización debe pre-
ceder o inicio das probas e publicarse na web con sufi ciente antelación.
En Lingua Galega non aparece nin se especifi ca se se farán “todos ou só 
algún dos exercicios” como noutras especialidades. 
En Procesos Comerciais non está claro o que se quere dicir con aplica-
cións informáticas. Se son aplicacións concretas e se ten claro o que se 
quere debe fi gurar xa na convocatoria ou coñecerse con moita antela-
ción.

Non aceptan que se fi xen as 
mesmas probas para os diferentes 
tribunais da mesma especialidade. 
Será cada tribunal quen decida.

Aceptarán propostas sobre as pro-
bas prácticas.

Non van pór o tempo máximo das 
probas pola diferenza entre as es-
pecialidades.

Insistirán aos tribunais sobre o ma-
terial que se pode usar, que o publi-
citen canto antes.

Mirarán o do práctico de lingua ga-
lega.

Non aclaran nada sobre Procesos 
Comerciais.

Realización das partes 
da 1ª proba
Primaria: páxina 34. 
Base 13.2.
Secundaria: páxina 30. 
Base 12.2.

O texto debe ser igual para todos os corpos. Ou se indica que a proba se 
deberá facer no mesmo día ou que se poderá facer. 
En todo caso, as persoas opositoras queren coñecer con sufi ciente ante-
lación cando van facer as probas. Debe ser unha das primeiras decisións 
que tome e comuniquen os tribunais. Todos os tribunais da mesma es-
pecialidade deben adoptar a mesma decisión.

Non o van cambiar. 

Porén, aceptan que os tribunais avi-
sen coa sufi ciente antelación.

Notas de cada unha das 
partes das probas.
Base 12ª

As notas de cada unha das partes das probas deben ser públicas no 
propio día da corrección ou defensa da proba.

Non o aceptan.

Reclamacións.

Funcións dos tribunais, 
páxinas 22 e 23. Base 
7.10.

Puntuación provisional 
da fase de concurso e 
prazo de reclamacións. 
Base 11.3.2 

Hai que aumentar as garantías das persoas opositoras. No caso de re-
clamacións, debe existir sempre resposta. Non abonda con escudarse 
nos recursos de alzada perante a Dirección Xeral. Se mesmo en probas 
como a ABAU existen mecanismos de corrección, o normal sería posi-
bilitar esa mesma transparencia e garantías nunhas oposicións. Todo 
pasa evidentemente por unha redución considerábel da ratio de oposito-
ras e da redución da carga burocrática.

Van actuar como en anos pasados. 
Afi rman que a única 
garantía xurídica está no recurso de 
alzada perante a Consellaría ao dar 
este recurso publicidade ao resto de 
aspirantes.

Matrícula de persoas pa-
radas. 

Solicitamos que sexa gratuíta. Non o aceptan xa que as taxas es-
tán fi xadas na Lei de Orzamentos.

Competencia en lingua 
galega

Solicitamos a realización dunha proba en galego, co obxectivo de de-
mostrar a aptitude e a competencia para impartir docencia na nosa lin-
gua.

Non o aceptan. Non amosan a máis 
mínima preocupación nin empatía 
pola defensa da nosa lingua.
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Tema Proposta da CIG-Ensino Resposta da Consellaría
Incompatibilidades. 
Páxina 11. Base 2.6.1
Páxina 12. Base 3.1.

As persoas que opositan por libre poden matricularse de máis dun corpo 
e dentro de cada corpo en varias especialidades. É obvio que só pode-
rán concorrer a unha mais teñen o dereito de facelo. 
Para as persoas con discapacidade é incompatíbel matricularse por esa 
quenda en varias especialidades. 
Entendemos que é unha discriminación. Todas as quendas deben ter os 
mesmos dereitos.

Estudarano

Presentación vía electró-
nica.
Páxinas 11 e 12.
Base 3.1.
Notifi cacións.
Páxina 17. Base 5ª.

Este ano todo os trámites serán vía electrónica. Mesmo os de presen-
tación da documentación complementaria. Estamos en desacordo coa 
obriga de facelo por estas vías. Está perfectamente estudado que este 
tipo de procesos de entrega dixital supoñen na práctica unha perda im-
portante de emprego  de persoal administrativo. Non é unha cuestión de 
maior ou menor comodidade das persoas opositoras. É tan sinxelo como 
que o traballo de rexistro documental (escaneo, etc..) que poderían facer 
empregados públicos agora o facemos os cidadáns. É un proceso de 
privatización de servizos pola vía de que sexan as usuarias quen fagan 
o traballo.

Afi rman que mellora a capacidade 
de xestión e non van permitir que se 
presente documentación por rexis-
tro.

Presentación de docu-
mentación.
Páxina 14. Artigo 3.2.2.

No caso do profesorado que se presenta ao acceso A1-A1 non se debe 
esixir a presentación de ningunha documentación previa (título, mestra-
do-CAP) xa que tiveron que presentalo no seu día. 
Só sería necesario no caso de que esa titulación non fose a licenciatura 
(hai algunhas especialidades de PES en FP nas que se puido ingresar 
con diplomatura). 
O apartado de Excepcións (artigo 19.2) fai referencia á documentación a 
entregar a posteriori. O que se debe modifi car é o 3.2.2.

Vano ter en conta. 

No caso de que unha persoa non ti-
vese a titulación será requirida para 
que a presente.

NIF incompletos.
Páxina 18. 
Base 6.1.Lista provisoria

Os datos que aparecen (nome, apelidos e NIF “amputado”) poden ser 
sufi cientes para a “autoidentifi cación” da persoa interesada, pero non 
para que o fagan outros participantes do proceso ou os propios sindica-
tos, que teñen dereito a comprobar que a puntuación ou a adxudicación 
se realizou de acordo coas bases. Neste sentido, non parece que existan 
motivos para que a Administración prive aos interesados dun dato iden-
tifi cativo que ela usa internamente.
Os últimos ditames da AEPD indican claramente que non cabe oposición 
a que se publiquen os datos persoais (nome, apelidos e NIF) necesarios 
para a publicidade e transparencia do proceso. Solicitamos que apareza 
completo.

Falan dun regulamento europeo que 
entraría en vigor en maio de 2018.
En todo caso van estudar o informe 
da AEPD que lle entregamos.

Reclamacións á lista pro-
visoria.
Paxina 18. Base 6.2.

Dise que serán á Dirección Xeral. Debe indicar expresamente que por 
rexistro nos lugares que se indican no artigo 16.4  Lei 39/2015 de Proce-
demento Administrativo Comúns

Vai ser telemática. Aclararano.

Autorización de suplen-
cia dos tribunais

Só se limita a aquelas persoas que estiveron nun tribunal no ano 2014 
ou seguintes. Tendo en conta que hai especialidades que levaban sen 
convocar desde 2007 ou 2010, solicitamos que se permita esa suplencia 
para quen formou parte dos tribunais nas dúas últimas convocatorias 
(anteriores ao 2014). 

Non o aceptan. 

Citación das aspirantes
Páxina 26. Base 10.3

Recóllese que será como mínimo con 24 horas de antelación. 
Propoñemos que o mínimo sexa 48 horas.

Non o aceptan.

Outras propostas sobre o texto da convocatoria
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Tema Proposta da CIG-Ensino Resposta da Consellaría
Ponderación de diferentes 
probas.

Propoñemos a modifi cación da ponderación das diferentes partes das 
probas.
- Ponderación proba práctica-temas: propomos pasar do 60/40 do bo-
rrador ao 50/50.
- Solicitamos fi xar a ponderación entre a programación e a unidade di-
dáctica e non deixalo como está nas mans dos tribunais. Hai que ter en 
conta que o ano pasado houbo tribunais da mesma especialidade con 
distinta ponderación. Tamén hai que ter presente que a Consellaría, á 
hora de ordenar as listaxes para  substitucións fai unha ponderación de 
50/50, homoxeneizando as diferentes ponderacións dos tribunais. 

Non aceptan o das partes da 1ª pro-
ba.

Van estudar se fi nalmente fi xan a 
ponderación programación / UD.

Proba práctica para EOI
Páxina 39. Base 16.1.
Páxina 40. Base 16.2.

As programacións limítanse ao nivel avanzado de EOI, cando por ana-
loxía co resto da convocatoria debería estar aberto ao currículo dos 
niveis básico e intermedio, como se fai para o ingreso a PES (ESO-
Bacharelato). 

Entendemos que as indicacións para a proba practica de acceso a EOI 
son as mesmas que para Inglés de PES mais convén aclaralo na redac-
ción. 

Van manter unicamente o nivel 
avanzado.

Petición de destino provi-
sional

Antes eran tres días e agora son dous hábiles. Se os días coinciden no 
medio da semana é un prazo demasiado curto. Sempre propuxemos 
incrementar a 5 días naturais. Desde logo, o mínimo non pode baixar de 
3 días hábiles.

Estudarán se aceptan os 3 días.

Fase de prácticas
Páxina 46. Base 21ª

Debe realizarse na especialidade pola que se aprobou. O profesorado ti-
tor tamén debe ser, de ser posíbel do propio centro, e sempre da mesma 
especialidade. 

Non o aceptan.

Fase de prácticas
Páxina 46. Base 21.1.

Na fl exibilización da fase de prácticas debe indicarse que poderá aplicar-
se tanto para a duración como a temporalización ao longo do curso. A 
Consellaría é consciente dos problemas creados pola Inspección nestes 
últimos cursos.
Debe ser a propia Consellaría a que marque os prazos de entrega das 
memorias, non as xefaturas territoriais.

Vano aclarar.

Titulacións para inclusión 
en listas de interinidades. 
Cadros da Base 24ª

As convocatorias de oposición deben respectar as titulacións que no seu 
día se publicaron para a apertura de listas. Hai exemplos neste borrador 
contrarios a este criterio:  
Así, por exemplo, o Grao en RR.LL. e RR.HH. ou a Diplomatura en 
RR.LL. fi guraron no 2014 para as listas de Procesos Comerciais e agora 
non apare-cen. 
Por outro lado Repasar a concordancia entre titulación anteriores e os 
Graos. 
En Org. e Proxec. de Sistemas Electrónicos acéptase Grao en Enxeña-
ría Química e non aparece a antiga Enxeñaría Química. Esta mesma 
titulación non se acepta para Instal. e Mantem. de Equipos Térmicos e 
Fluídos.

Solicitan que se lle fagan achegas 
se existen estas ou outras discre-
pancias. Teñen a intención de que 
coincidan.
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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.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os nosos locais

Tema Proposta da CIG-Ensino Resposta da Consellaría
Puntuación EOI-PES Defendemos que se puntúen como servizos prestados no corpo do que 

sexa a listaxe de pertenza. Así, o profesorado de inglés, francés ou gale-
go (PES) que impartiu docencia en EOI debe ter puntuación como PES, 
xa que pertence a esa lista e mesmo nas substitucións ten obriga de 
coller esas vacantes.

Non o aceptan. Respectarán exclu-
sivamente o corpo no que se impar-
te, non a listaxe de procedencia.

Titulación de técnico su-
perior

Debe puntuarse tamén a titulación antiga de técnico especialista. Non é baremábel. Esta titulación só 
é válida para o ingreso, xa que así 
se recolle no RD mais non fi gura así 
para o baremo.

Puntuación por traballar 
nas Escolas Infantís 0-3

Parécenos oportuno que se recolla expresamente xa que se viña facen-
do mais debe substituírse “garderías” por escolas infantís. 

Aceptado

Anexo III. Cambio de A1-
A1 e A1-A2

No apartado 1.1 fi gura indistintamente que non se computan os 6 anos 
tanto para o paso de A2-A1 (correcto) como A1-A1 (incorrecto, xa que 
non se require antigüidade). Solicitamos corrección.

Vano corrixir para que que quede 
claro que no acceso de A1-A1 non 
se precisa antigüidade.

Anexo III. Cambio de A1-
A1 e A1-A2

Non estamos de acordo coa puntuación do traballo como xefe de servizo 
ou cargo similar na administración nin coa puntuación na inspección. A 
puntuación da dirección non debe ser superior á valoración do resto das 
funcións docentes (titoría, departamento)

Non o aceptan.

Puntuación dos servizos 
prestados por vacacións 
non gozadas

Esta puntuación debería estar xa computada para o actual Concurso de 
Traslados (existía o compromiso da Consellaría de telo feito en novem-
bro . Non se pode demorar máis e hai que garantir que estea para as 
oposicións.

Afi rman que prevén que estean 
computados para as oposicións.

Propostas da CIG-Ensino sobre o baremo

Máis información en www.cig-ensino.gal
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A CIG-Ensino chama as miles de 
mulleres que traballan neste sector 
en Galiza (21.000 só no ensino pú-
blico) a que se sumen á convocatoria 
de Folga Xeral de Mulleres que vai 
ter lugar simultaneamente en 50 paí-
ses do mundo o vindeiro 8 de marzo. 
Unha vez rexistrada de forma ofi cial 
a convocatoria de paros, a central na-
cionalista está levando a cabo asem-
bleas informativas nos 1.200 centros 
educativos do país para animar as 
mulleres a parar en todas as esferas 
(laboral, doméstica, de coidados, de 
consumo) durante dúas horas en ho-
rario de mañá (de 12 a 14 horas) ou 
de tarde (de 19:30 a 21:30). Trátase 
dun paro só de mulleres, inédito até 
o momento, co que se pretende vi-
sibilizar o traballo que realiza a po-
boación feminina, así como reivindi-
car a igualdade de oportunidades e o 
dereito a vivir sen violencia.

Precisamente, a secretaria de Muller 
do sindicato, Margarida Corral, lem-
brou a necesidade de recuperar o es-
pírito revolucionario e de loita co que 
naceu o 8 de marzo. Neste sentido, 
referiuse ás pioneiras que pararon as 
fábricas e saíron á rúa para reclamar 
melloras salariais e nas condicións 
de traballo. “Sóbrannos motivos para 
ir a esta folga”, insistiu, “porque nos 
matan, nos violan, nos acosan…, 
porque nos pagan menos, temos 
máis precariedade e difi cultades para 
promocionar laboralmente e para 
conciliar e porque seguen recaendo 
sobre nós de forma maioritaria as ta-
refas do fogar e o coidado de fi llos e 

familiares”.

É por isto polo que o sindicato amplía 
o ámbito dos paros máis aló do es-
tritamente laboral e anima as mulle-
res a non realizar ningún traballo de 
coidado, así como a non consumir e 
a visibilizar ese día o boicot ás em-
presas que discriminan ou empregan 
a imaxe da muller de forma sexista. “

O sindicato nacionalista agarda que 
esta convocatoria teña un amplo res-
paldo por parte das mestras e das 
profesoras que exercen no noso País 

que son unha ampla maioría dentro 
do colectivo. Tan só no educación 
pública obrigatoria o 70% das traba-
lladoras son mulleres, chegando no 
corpo de Primaria a situarse esta por-
centaxe no 81%, cun total de 10.500 
fronte a preto de 2.500 homes, se-
gundo datos de hai catro anos. Pero 
tamén en Secundaria, malia ser un 
corpo menos feminizado, as mulleres 
chegan ao 58% do total, con arredor 
de 8.600 fronte a 6.250 homes. 

Mobilízate con nós!

8 de marzo:
PARO
INTERNACIONAL 
DE MULLERES
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Con todo, na CIG-Ensino somos conscientes de que existen unha serie de prioridades claramente identificadas 
polo persoal docente. Sabemos que, de moitas das melloras que precisamos, algunhas son especialmente 
sentidas e demandadas pola inmensa maioría do profesorado. Por iso, respondendo a ese clamor que existe nos 
centros, e sen esquecer todas e cada unha das demandas nas que vimos insistindo nos últimos anos, instamos á 
Consellaría de Educación a abrir unha negociación con carácter inmediato para dar resposta a todas as demandas 
do profesorado, con especial fincapé nas seguintes, que para os e as docentes galegas teñen carácter prioritario:

1  Xornada laboral de 35 horas para todo o profesorado, coa recuperación da xornada lectiva de 18 sesións en 
secundaria, FP, EOI e ensinanzas de réxime especial e de 21 sesións en Infantil, Primaria e EE., no camiño de 
acadar os 18 períodos lectivos para todo o profesorado, así como a xornada reducida de xuño e setembro.

2  Xestión democrática dos centros, recuperando o poder de decisión nos órganos de goberno.
3  Reducións de ratios nas diferentes etapas educativas e regulamentación das materias afíns no camiño da súa 

eliminación. 
4  Redución da carga burocrática nos centros educativos, permitindo que o profesorado adique o seu esforzo á 

práctica docente.
5  Ofertas amplas de emprego que, partindo da estabilidade, cubran as necesidades dos centros, eliminando 

definitivamente as taxas de reposición e o sistema de cupos.
6  Limitar a temporalidade do profesorado en expectativa, adxudicando destinos definitivos nun prazo máximo 

de 2 anos desde a superación do proceso selectivo.
7  Plan especial de actuación na atención á diversidade: impulso da titoría, reforzo de profesorado de AL e PT, da 

Orientación nos centros e da rede de EOE.
8  Eliminación das limitacións para impartir docencia en galego e fomento da nosa lingua en todas as etapas 

educativas, co obxectivo de conseguir que, cando menos, o 50% das materias se impartan en lingua galega. 
9  Negociación dun acordo retributivo para o profesorado galego que parta da recuperación dos recortes destes 

últimos anos e dunha cláusula de revisión salarial que garanta unha suba igual ao IPC.
10  Eliminación dos descontos salariais por enfermidades comúns, percibindo o 100% desde o primeiro día de 

baixa.

CENTRO DE ENSINO

NOME E APELIDOS DNI SINATURA

CONCELLO

Decálogo de medidas urxentes para a recuperación de 
dereitos para o profesorado

Asina dixitalmente en www.cig-ensino.gal/pola-recuperacion-dos-nosos-dereitos.html


