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Novidades da convocatoria
Coordinación das actividades extraescolares: Na Publicación de vacantes provisionais: Antes do 15
negociación da convocatoria do concurso de traslados, a de decembro de 2013
Consellaría aceptou a proposta da CIG-Ensino de que se
valore a coordinación de actividades extraescolares.
Publicación de vacantes definitivas: Con anterioridade á apertura do prazo de reclamacións e renuncias.
Servizos prestados como funcionario/a en prácticas e interino/a: A Consellaría de Educación vai re- Baremos: Son parellos os tres concursos, agás os méricoñecer a antigüidade e os traballos desenvolvidos na tos específicos de orientación e adultos. O que se modifisituación de funcionario en prácticas e interino de acordo ca é o concurso de adultos, pois na convocatoria de 2010
coa doutrina do Tribunal europeo e en concordancia coa (a inmediatamente anterior) non había dereitos preferenrecomendación deste tribunal, a fin de evitar futuras inse- tes, e desta volta si os hai.
guridades xurídicas. Previsibelmente, para o curso que
vén, esta medida sexa recollida no concurso a nivel de Concurso específico EPA: Modificacións nas prazas
Estado. É evidente que non se pode discriminar ningún presentadas no borrador da Orde:
traballador/a pola súa relación contractual coa Adminis- - EPA Ferrol, Santa María de Caranza, aparece vacante
tración, cuestión que sempre defendeu a CIG-Ensino.
de Bioloxía e é de Matemáticas,
- Ourense, engádese unha de filosofía.
Esta medida significa que as coordinacións, xefaturas - Pereiro de Aguiar, elimínase a de L. e Lit. Galegas.
e outros cargos realizados durante a situación administrativa de funcionario en prácticas e interino ou interina Orientación: as vacantes que se ofertan son as dos depoderán ser puntuados nestes concursos.
partamentos dos centros que teñen 12 ou máis unidades
de primaria, á espera do desenvolvemento do Decreto
Prazo de participación: vai ser simultáneo nos tres 229/2011 de atención á diversidade que pode estabeleconcursos (de traslados, de orientación e de adultos) e as cer modificacións, en contra da posición da CIG-Ensino
resolucións tamén. Só haberá que facer unha alegación que defendeu que saira unha praza en todos os centros
de méritos que será válida para todos os concursos.
de 12 unidades incluíndo a de educación infantil.
Presentación de solicitudes: Do 5 ao 21 de novembro, ambos incluídos

Lembra que...
 O feito de cubrir a instancia a través da internet non exime da obrigatoriedade de presentala por escrito.
 As solicitudes do concurso poden presentarse nas secretarías dos centros.
 As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no
suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non o facer, poderán obter
destino na resolución definitiva.
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Propostas da CIG-ENSINO
- Reclamamos o crrecto funciona- - No concurso de orientación que
mento da aplicación informática se recolla a titulación en Pedagoxía.
desde o primeiro día.
Responden que xa se vai recoller.

- Reclamamos que se cumpra o prazo de publicación recollido, é dicir que
a publicación de vacantes definitivas
sexa anterior á publicación da resolu- Que o profesorado desprazado - Defendemos que se esixa a com- ción definitiva e que se expliciten as
non teña que concursar se no seu petencia no noso idioma para todas datas.
centro hai algún profesor/a nacido as materias. É inconcibíbel que non
antes de 1953.
se lle esixa a competencia no noso A este aspecto a Consellaría responidioma a todo o profesorado, máxime de que fixar o prazo de publicación
- Que as prazas plurilingües non porque en calquera momento pode soamente produce problemas.
saian a concurso pois poden ser un exercer cargos directivos ou pode ter
mecanismo anormal para mellorar a que impartir a súa materia en galego Vacantes de educación
colocación e adquirir unha praza de- porque así o requira o Plan Lingüísti- permanente de adultos
finitiva.
co do Centro.
- Debería coñecerse exactamente
- Que non se adxudique de oficio en - Por outro lado, neste concurso en o cadro de persoal de adultos para
prazas itinerantes. A adxudicación que se ten en conta todo tipo de me- saber se as vacantes que se ofertan
de oficio debería estar limitada á es- ritocracia, a CIG-Ensino propón que son as necesarias.
pecialidade pola que se opositou.
se valore como mérito a impartición
de aulas en galego.
- Botamos en falta unha vacante de
- Que se poidan pedir máis de 500
galego no San Clemente de Comdestinos.
postela, onde o ano pasado había 3
Vacantes:
provisionais e unha definitiva.
- Que a folla servizos se peche o 30 - Unha vez máis exiximos que se
de agosto de 2014.
negocien todas as vacantes. É unha - Reclamamos tamén unha praza de
demanda reiterada da CIG-Ensino. filosofía en Ourense. Coinciden na
- Solicitamos que se regule o acceso Acabamos de pasar o concurso de necesidade desta praza.
ás titorías de mestrados para que provisionais e as Xefaturas da Coruse hai varias persoas que queiran ña e Pontevedra conculcan o dereito - Deberiamos ter outra reunión para
acceder a esa situación, poidan ter a esta negociación. Exiximos que se negociar estas vacantes xa que non
dereito.
faga correctamente e que saian to- van pasar polas xuntas de persoal.
das as vacantes previstas até 30 de Hai centros en que terían que saír
- Sobre a modificación da puntua- agosto de 2014.
máis vacantes.
ción hai que aclarar debidamente se
se pode modificar a puntuación dun A Consellaría responde que darán A Consellaría informa que se hai
epígrafe ou a de varios, que sería o instrucións para que se negocien as máis vacantes que reclamar estamos
lóxico.
vacantes e que soamente van sacar en prazo de facelo.
- Debería considerarse que un
suprimido/a coa titulación requirida poida ter dereito preferente no
concurso de orientación. Aceptan a
nosa proposta.

as xubilacións até 31 de decembro.
- Preocúpanos que haxa profesorado
en centros desempeñando postos de
difícil desempeño que ao non figurar
no catálogo non poida acreditar esa
puntuación.
novembro 2013

Vacantes de Xefaturas de
Departamento de Orientación:
- Tamén nos preocupan as vacantes
de Orientación na medida en que
todo indica que só hai 20 vacantes
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e as 149 de resultas indican unha
amortización importante, cando son
moitas as necesidades dos centros.
- Habería que negociar a rede de
orientación, que se veu reducindo
se incrementaron as itinerancias dos
orientadores. Xa o viñamos demandando. As prazas que existen hoxe
deberían ser todas motivo de resultas.

ser un aspecto totalmente discrimina- directivos está en 20 puntos.
torio e inxusto.
Base 23.2: Suprimir as prazas
- A orde debería recoller a data de bilingües dos centros plurilingües.
publicación da resolución definitiva
para que o profesorado tivese unha Base 24: Demandamos que o sorteo
referencia concreta.
se realice entre todo o profesorado
galego e que a comisión estea
- Propoñemos que se valore a res- presidida por un docente elixido
ponsabilidade de actividades extraes- a sorteo e non presidida por un
colares. Aceptan a nosa proposta.
inspector/a.

Comisións de baremación:
Demandamos que todos os
membros que actúen na comisión
de baremación sexan elixidos/as a
sorteo entre todo o profesorado de
Galiza e que a presidencia non teña
- Unha vacante que non aparece aí Formación: que se teñan en conta por que decaer nas inspeccións.
e está catalogada é a do Santa Irene as actividades de contidos de lingua Debe darse maior participación.
do Porto do Son e outra do CEIP de e cultura galega.
Pazos de Ferrol. Comprobarano.
Debe baremar todo o apartado 6.2. É
Publicacións: hai que buscar unha máis apropiado denominala Comisión
A Consellaría di que mentres non se solución para as feitas no estranxeiro, de baremación e non de avaliación.
desenvolva o Decreto 229/2011 de porque se cadra non teñen Depósito
atención á diversidade non convocan Legal e non se están puntuando. Non Dereito Preferente: Demandamos
todas as prazas porque non saben parece axeitado excluílas.
que o dereito preferente sexa
se van seguir existindo. Sacan só as
obrigatorio exercelo soamente pola
que teñen a seguridade de que van - Unidades de educación especial especialidade que se obtivo por
permanecer.
que non teñen a catalogación de di- oposición e, polo tanto, que non
fícil desempeño, deberían catalogar- haxa que exercelo por todas as
se. A Consellaría responde negativa- especialidades para as que se estea
mente.
habilitado. O mesmo no caso das
adxudicacións de oficio.
Apartado
3:
que
se
recolla
o
nivel
- Habería que avanzar a respecto da
consideración dos anos de servizo e básico de EEOOII e o elemental de
reducir a meritocracia en certos as- música.
pectos: está sobredimensionada a
puntuación de cargos directivos que - DEA debería ter a mesma puntua,como mínimo, debería ser consu- ción cós mestrados, pois están equimíbel. Debe eliminarse do baremo a parados.
puntuación dos servizos á administración e a condición de catedrático. Titorías e outras funcións:
No apartado 4.3. en que se
- Pensamos que tamén se debería recolle a puntuación das titorías,
dar o paso de puntuar a substitución manifestamos o noso desacordo
de cargos directivos (e que o recolla con que se limite a cinco puntos
a futura Lei da función pública) por a puntuación deste apartado,
mentres que o límite para corpos
- Canto ás prazas presentadas, parécenos ben que se traia a proposta,
mais debería darse máis tempo para
negociar, xa que desde o noso punto
de vista faltan moitas vacantes.

- Que se recolla expresamente a coordinación dos EDNL. Responden
que non aparece o de coordinación
ENDL porque é equivalente á xefatura departamento.

Baremo:

novembro 2013
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Alegacións da CIG-Ensino aos
distintos apartados do baremo
Apartado 1.1.3. O profesorado que imparte unidades especificas de Educación especial en centros onde non están creadas debe poder acollerse a esta puntuación.
Apartado 3. Recoller nivel básico das EOI e nivel elemental de Música.
Apartado 4. A puntuación polo desempeño de cargos directivos debe ser consumíbel. A puntuación deste apartado é totalmente desproporcionada. Por poñer un exemplo: unha persoa que
leve cinco anos como director consegue 20 puntos que é o máximo por ese apartado, mentres
que alguén que alege méritos como titor/a ou coordinación non pode alcanzar máis de 5 puntos.
Estamos en desacordo con que os cargos directivos e outras coordinacións e o desempeño de
cargos só puntúen cando se desempeñan desde a condición de funcionarios/as de carreira. Deben considerarse tamén os que se desempeña desde a condición de interino/a ou funcionario/a
en prácticas.
Apartado 5.1. Deben estar homologadas. Que conten as actividades relacionadas coa normalización lingüística, así como as interdisciplinares e transversais.
Apartado 6.4. Suprimir os servizos á Administración.
Apartado 6.5. Pedimos que os/as presidentes de oposición sexan por sorteo, do contrario, se
son nomeados a dedo, non se lles debe puntuar. Deben regular nos centros as materias para que
o profesorado elixa as titorías dos mestrados e do alumnado.
Apartado 6.6. Hai que puntuar a impartición de aulas en galego, xa que se puntúa todo.
Anexos XIV e XV. Para que se poidan presentar de novo os méritos, de non estar de acordo coa
puntuación recibida, cómpre coñecer a puntuación de cada mérito alegado.

Proceso do Concurso de Traslados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baremación de méritos pola Comisión (unha vez baremadas vanse publicando en internet).
Publicación oficial das puntuacións provisionais dos concursantes.
Reclamacións ás puntuacións provisionais dos concursantes.
Revisión das reclamacións presentadas e publicación da puntuación definitiva.
Resolución provisional do concurso de traslados (Publicarase no DOG).
Prazo para reclamacións á adxudicación provisional ou para a renuncia.
Resolución definitiva do concurso de traslados (Publicarase no DOG).
Recurso de reposición (dirixida á Conselleira) no prazo de 1 mes (fin da vía administrativa).
Recurso contencioso-administrativo (vía xudicial).
novembro 2013
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Baremo a aplicar no

1. Antigüidade
1.1.Antigüidade no centro

3.3. Titulacións de ensinanzas
de réxime especial e da FP

4. Cargos directivos e outras funcións

1. 2. Antigüidade no corpo

(max. 20 puntos)

2. Pertenza aos corpos de catedráticos/as

5. Formación e perfeccionamento
(max. 10 puntos)

3. Méritos académicos
(max.10 puntos)

3.1.Doutoramento, posgraos e premios
e extraordinarios

3.2. Outras titulacións universitarias

novembro 2013
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Concurso de Traslados
6. Outros méritos
(max. 15 puntos)
6.1. Publicacións

6.2. Premios en investigación
ou innovación(máx. 2,5 puntos)

(até 8 puntos)

Por publicacións de carácter didáctico e científico sobre
disciplinas obxecto do concurso ou directamente relacionadas con aspectos xerais do currículo ou coa organización
escolar
Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar
o ISBN en virtude do disposto polo Decreto 2984/1972, de 2
de novembro modificado polo Real Decreto 2063/2008 de 12
de decembro ou, no seu caso, ISSN ou ISMN, carezan deles,
non serán valoradas, así como aquelas en as que o autor
sexa o editor das mesmas.
Para a valoración destas publicacións deberanse presentar os documentos justificativos coas esixencias indicadas na
convocatoria.

6.3. Méritos artísticos e literarios
(máx. 2,5 puntos)

6.4. Postos administración educativa

6.5. Membros de tribunais

6.6. Titorización de alumnos
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Profesorado de secundaria

Mestres
Desprazados, suprimidos e reingresados
Puntuación mínimas no Concurso de 2012

Mestres en expectativa de destino

Os nosos locais

Santiago

Morrazo

Ourense

Val de Monterrei

A Coruña

Ferrol

Pontevedra

Vigo

Baixo Miño

Lugo

A Mariña

Salnés

(Local Nacional)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

