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A SITUACIÓN DA UNIVERSIDADE:
MÁIS PRECARIEDADE, INSUFICIENTE FINANCIAMENTO,
PRIVATIZACIÓN E REDUCIÓN DA CALIDADE
Neste últimos anos, as universidades públicas teñen sufrido un constante estrangulamento orzamentario e unha sucesión de medidas de recorte dos dereitos laborais (decreto Wert de modificación do encargo docente...) e da organización dos estudos que poñen en serio perigo o ensino
público universitario.
Nos últimos tempos, o Goberno do estado aprobou o RD 43/2015 (3+2) que modifica a ordenación
das ensinanzas universitarias, coa oposición de toda a comunidade universitaria, da Conferencia
de Reitores (CRUE) e de todos os partidos e forzas sindicais, sen dar un debate político nin social
nun tema que trastorna de xeito radical a universidade. Faise tamén sen unha avaliación da implantación da aplicación do proceso de “Bolonia”, cunha clara vontade de degradar as titulacións e
reducir a calidade das universidades públicas. Facilita a expansión das universidades privadas no
ámbito dos mestrados e titulacións curtas, única forma de que compitan coa oferta das universidades públicas con profesorado máis cualificado e ata os últimos tempos con prezos máis baratos.
As universidades privadas teñen o 12,8% da matrícula de grao e, en cambio, xa acumulan un
27,9% da matrícula de mestrado.
O Decreto 3+2 busca expulsar pronto do sistema educativo os e as estudantes con menos ingresos e reducir significativamente a cualificación media do estudantado. Afonda nas desigualdades
sociais e educativas e afástase da homologación das titulacións dentro do sistema universitario.
Xa a reforma implantada co Real Decreto-Lei 14/2012 das taxas universitarias e o encargo docente
do profesorado atacaran os outros dous factores de competitividade das universidades públicas:
os prezos e un equilibrio na actividade docente e investigadora que permite ofrecer unha docencia de calidade. Ao encarecemento das taxas e ao empeoramento das condicións de traballo
do profesorado, súmase agora un ataque frontal ao sistema de titulacións. Fuxindo do debate
parlamentar, o goberno do PP aprobou por Real Decreto-Lei un conxunto de medidas que supoñen un ataque frontal ao ensino e a investigación nas universidades públicas. Impónselle unha
nova organización da xornada laboral ao profesorado universitario que aumenta nun terzo a carga
docente, o que vai empobrecer radicalmente a docencia. Esta normativa conduce a un modelo de
universidade no que a actividade investigadora perderá moito peso no conxunto do profesorado e
no que a docencia diminuirá en calidade, ao impartirse a grupos máis masificados, con profeso-
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rado menos cualificado e desconectado da investigación. Un retroceso de máis de tres décadas.
• Auméntase un terzo a xornada docente en xeral para todo o profesorado nas etapas iniciais de
consolidación da vida académica, elevándoa a 32 ECTS, entorpecendo enormemente a posibilidade de realizar tarefas de investigación nunha etapa chave, o que acabará tendo consecuencias
nefastas na produción científica e na propia carreira profesional.
• A rixidez da regulación aprobada obriga a reformular as fórmulas de intensificación investigadora
que viñan ensaiando algunhas universidades ao excluír encargos docentes inferiores aos 16 créditos ECTS.
• Adóptase como único criterio para medir a investigación os sexenios que presentan serias asimetrías entre áreas de coñecemento e que especialmente en certos ámbitos teñen serias orientacións
ideolóxicas e de control de escolas.
• Tamén ten consecuencias moi negativas para todo o profesorado ao que circunstancias de conciliación familiar ou enfermidade poida manter apartado temporalmente da actividade académica
penalizándoo na súa reincorporación cun incremento do seu encargo docente.
• Incorpora criterios incongruentes que revelan total improvisación ou descoñecemento como
regular a dedicación dos funcionarios e nin tan sequera mencionar os contratados ou creando
situacións paradoxais como que o profesorado titular con 3 sexenios poida verse penalizado cun
aumento da carga docente ao promover a catedrático.
O RDL 14/2012 impuxo unha subida vertixinosa ás taxas universitarias de graos e mestrados
-estimada nun 50%- fixados en función dos
custes das titulacións. Isto coloca os prezos
das matrículas en sintonía cos prezos das universidades privadas e consolida unha vía de
transvase cara estas, xa iniciada cos numerus
clausus xeneralizados que introduciron moitas
titulacións adaptadas a Boloña. En Galiza esa
suba afectou ás segundas e terceiras matrículas e á matricula de máster. Esta suba fai que
as universidades públicas deixen de cumprir o
papel de inclusión social, igualdade e motor do
ascenso social e xa ten provocado un amplo
aumento do alumnado de máster nas universidades privadas.
Ademais, O RDL 14/2012 consuma un auténtico golpe de estado á autonomía universitaria,
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sometendo os seus orzamentos, titulacións e política de persoal ao control externo e impedindo
toda renovación do seu cadro de persoal. Os distintos territorios controlan os postos de novo
ingreso que se propoñen. Establécese o sometemento das contratacións ás regras en relación coa
taxa de reposición de efectivos estatal e nas contratacións temporais á normativa básica estatal
que actualmente as restrinxe aos supostos de necesidades urxentes e inaprazábeis. A taxa de
reposición cero durante varios anos ao PDI laboral supuxo unha severa e irracional redución do
persoal docente e de servizos e un envellecemento crecente dos cadros de persoal.
Por todas estas razóns e por todas as agresivas e irresponsábeis medidas incluídas nos orzamentos do estado, en particular, a drástica redución de fondos para bolsas e para os diferentes programas de investigación, a CIG-Ensino organizou accións de protesta da comunidade universitaria
para responder con contundencia ás medidas adoptadas polo Goberno central, coa colaboración
cómplice e servil da Xunta de Galiza.
En 2015, nos últimos meses de mandato, o Goberno do estado quere aínda aprobar dous reais
decretos que modificarán os requisitos para a creación de centros e universidades e o sistema de
acreditación do profesorado universitario funcionario, requisito para o acceso á profesión docente
e investigadora. Co primeiro, na práctica, busca flexibilizar as condicións para a creación de novos
campus privados, afondando nunha dinámica
que levou a que se creasen 14 universidades
privadas novas nos últimos 14 anos, mentres o
número das públicas se mantiña estábel.
A proposta ministerial de Real Decreto de acreditación do PDI estabelece un sistema menos
obxectivo, menos transparente e menos imparcial e continúa subestimando a actividade docente fronte á investigación.
En Galiza, o goberno da Xunta colabora activamente nesta cruzada contra o papel da universidade. A eliminación precipitada de titulacións,
polos límites de alumnado imposto, faise cando
aínda acaban de rematar en moitas titulacións
as primeiras promocións de estudantes do Plan
Bolonia e impide a consolidación da oferta edu-
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cativa. As taxas de segunda matrícula e sucesivas e as de mestrado alcanzan unhas contías que
superan amplamente as da maioría de países europeos.
Tamén os recortes impostos pola Xunta de Galicia foron intensos: 86 millóns de euros menos de
financiamento das universidades en tan só cinco anos. Esta situación non vai mellorar co novo Plan
de Financiamento en negociación xa que non aumentará a baixísima porcentaxe do PIB destinado
ao ensino universitario e camiña cara a consolidar a aposta por un financiamento variábel crecente,
mentres que o estrutural non cobre os gastos básicos de funcionamento das universidades.
A implantación de Boloña (1 ano menos de estudos) e a crise fixeron que as universidades galegas
perdesen 5053 estudantes (-7,26%) desde o curso 2009/10. As taxas e bolsas seguen impedindo
o acceso a unha formación completa ao estudantado con menos recursos económicos. Os e as
estudantes galegas perderon un 17,7% das bolsas de mobilidade ERASMUS en 2013/14 mentres
que a media estatal foi do -7%.
O PDI das universidades galegas é o segundo máis envellecido do estado. Hai 350 postos de
traballo menos nunha espiral de falta de renovación e promoción que pon en risco a continuidade
de titulacións e a da actividade investigadora. Galiza perdeu tamén 1287 investigadores e investigadoras entre 2010 e 2013. O investimento en I+D descendeu pasando de ocupar a posición 7
ao número 11, cun recorte de case o 20% que dobra a media dos recortes do resto do Estado.

O TRABALLO NA MESA SECTORIAL
DE UNIVERSIDADES DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
A CIG-Ensino asistiu á Mesa Sectorial de Universidades convocada polo Ministerio de Educación
para debater o proxecto de reforma do sistema de acreditación e a regulación de concursos de
traslados nas universidades. A CIG-Ensino valora moi negativamente todas as reformas en marcha.
O Ministerio non aborda os principais problemas que sofre o profesorado universitario derivados
dunha política continuada de restrición orzamentaria e recortes. A taxa de reposición, nomeadamente, estrangula a renovación do cadro de persoal e impide a promoción profesional. A contratación precaria e os sucesivos recortes salariais colocan unha masa crecente de profesorado en
condicións laborais inadmisíbeis.
O Ministerio indicou que non vai negociar os cambios e limita o funcionamento da Mesa Sectorial
a un intercambio de suxestións, violando as obrigas de negociación que existen neste ámbito.
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Durante varios anos, o goberno central mantivo na Lei de orzamentos do estado unha taxa de
reposición do 10%. A CIG-Ensino denunciou reiteradamente os efectos que isto está tendo nas
universidades cunha redución galopante do persoal e cunha falta de renovación preocupante.
A CIG-Ensino quere lembrar que a Xunta de Galiza este ano autorizou as prazas de Axudante
Doutor cunha duración dun só ano, polo que mesmo a duración legal do contrato, ata cinco anos,
será obxecto de prórrogas (1+1+1+1+1), aumentando a inestabilidade e podendo non chegar ao
máximo permitido.
Ademais, o Ministerio presentou unha proposta de Real Decreto de Acreditación que permite
o control político sobre os nomeamentos das comisións de acreditación, minusvalora a función
docente, suporá novas cargas burocráticas para o profesorado e non soluciona os problemas de
falta de transparencia e discrecionalidade. A CIG-Ensino presentou un conxunto de emendas ao
borrador do decreto. Esixiu a designación por sorteo de todos os membros das comisións e a
limitación e acurtamento dos mandatos previstos (ata catro anos) para favorecer unha rotación que
non provoque unha acumulación de poder en poucas mans tendo en conta que desaparecen os
avaliadores/as e todo o proceso decisorio o toma a comisión de acreditación.
A CIG-Ensino non concorda con que se poida conseguir a acreditación cunha avaliación desfavorábel da actividade docente, do mesmo xeito que non se pode conseguir cunha avaliación
investigadora desfavorábel. Tampouco con que se poida conseguir a acreditación para cátedras
sen experiencia docente de ningún tipo ou que poidan formar parte das comisións de acreditación
persoas sen experiencia docente. A actividade investigadora e a actividade docente deben ser
valoradas e débense aliméntar mutuamente.
A CIG-Ensino é crítica con que o Real Decreto non inclúa no anexo elementos de obxectivización
dos criterios de avaliación.
Tamén criticamos a nova regulación do concurso de traslados, xa que entendemos que tal como
se fixo é unha solución parcial que só se concibe como unha vía para que o Ministerio solucione
a quebra do CSIC. Por primeira vez, abriuse o camiño para que as universidades poidan sacar a
concurso de traslados sen que computen para a taxa de reposición de efectivos. Non obstante, o
Ministerio introduciu un dardo envelenado na lei. As persoas con praza no CSIC poderán concursar
sen ser parte dos corpos docentes universitarios simplemente por ter a acreditación para o corpo.
Non se contempla que os acreditados dos corpos docentes universitarios poidan participar. Así
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por exemplo, un profesor de investigación acreditado para o corpo de catedráticos de universidade
podería participar no concurso, mais un profesor titular de universidade coa mesma acreditación
non podería. A CIG-Ensino oponse frontalmente a esta falta de reciprocidade, xa que a acreditación
é un requisito de acceso que debe ter os mesmos efectos para todas as persoas que o teñan: ou
ben todos os acreditados deben poder participar nos concursos de traslados ou sería unha regulación contraria ao principio de igualdade.

OS RECORTES SALARIAIS
Como é ben sabido, dende o ano 2012, o PDI das universidades públicas galegas sufriu sucesivos
recortes nas súas retribucións por mandato, primeiro do goberno de Rajoy (paga extraordinaria de
decembro de 2012) e posteriormente polas sucesivas rebaixas salariais impostas polo goberno
de Feijoo (rebaixa salarial do 5-6% nos anos 2013, 2014 e que se seguen a manter no ano 2015),
situando as empregadas e empregados públicos galegos nos primeiros postos do ránking de
empregados con maior perda de poder adquisitivo dentro do conxunto do Estado.
Estes recortes son verdadeiras apropiacións, cuxa improcedencia e ilegalidade está sendo recoñecida por cada vez máis sentenzas dos xuíces e tribunais superiores. Estas sentenzas, por outro
lado xa esperadas, non son máis que a resposta ás múltiples denuncias que a CIG-Ensino veu rea-
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lizando dende o primeiro momento e que se materializaron nos diversos recursos presentados ante
as distintas instancias. Sen deixar de alegrarnos por este recoñecemento ás nosas demandas,
lamentamos profundamente o grave dano non só económico senón tamén en termos de perda
de eficiencia, incentivación das empregadas e empregados públicos e outros custes asociados
(custes xudiciais, pago de xuros...) que nunca poderá ser coñecido e menos aínda recuperado.
Con respecto á recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012, tan anunciada nos
medios e incomprensibelmente enxalzada como se dun regalo se tratase (cando non é máis que
a xusta devolución do subtraído), desde a CIG-Ensino consideramos oportuno informar e recordar
que hoxe por hoxe só está contemplada na Lei de orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2015
a devolución do 12,5% (1/8 parte) da paga que se eliminou en decembro de 2012. Haberá que ver
como se efectiviza a devolución da parte restante, cuxa devolución completa en principio estaría
prevista paro ano 2017, salvo que se volva a modificar a Lei de orzamentos.
Desde a CIG-Ensino tamén estamos a traballar noutras cuestións relativas ás apropiacións sufridas
nos nosos salarios, como é o caso dos recortes aplicados en 2013, en vigor desde o 1 de marzo
dese ano, aplicándose sobre partes do salario xa devindicadas coa tramitación de reclamacións
xudiciais de “casos-guía” coa finalidade de poder solicitar a extensión de sentenza unha vez se
resolvan favorabelmente todos os recursos. Xa se gañou en novembro de 2014 unha sentenza en
relación coa reclamación do pagamento das pagas extras para o PDI laboral. A sentenza recoñece, en síntese, o dereito a percibir a paga de Nadal na proporción que vai desde o día 1 de xaneiro
ao 14 de xullo en que se aprobaron as normas
que decidiron a non percepción por ser este un
dereito perfeccionado e xa consolidado ata ese
momento.
Este recurso acumula as demandas presentadas por todas as centrais sindicais. É previsíbel
que as universidades recorran en casación, xa
que o pago das cantidades lles corresponde a
elas, malia a medida ser adoptada polo goberno do PP. A CIG vai pedir de inmediato unha
reunión da comisión paritaria do convenio para
tratar a nova situación e dar os pasos para o
cobro.
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En relación co persoal docente funcionario, a CIG-Ensino ten presentadas diferentes demandas en
diversos xulgados que servirán de pauta para dar novos pasos. A CIG-Ensino considera prudente
agardar estas sentenzas antes de facer reclamacións masivas, xa que o prazo de prescrición para
os funcionarios/as é de catro anos (os do Estado) ou de cinco (os de Galiza).
Tamén a CIG iniciou un procedemento de reclamación da convocatoria dos complementos autonómicos de recoñecemento do labor docente e investigador correspondente a 2013. Logo dun
prolongadísimo retraso na súa convocatoria ordinaria, a CIG-Ensino anunciou a súa intención de
presentar esta reclamación e, curiosamente, ese mesmo día a ACSUG publicou un anuncio na
súa sede electrónica indicando que ía convocalo en breve. A CIG-Ensino entendía inadmisible o
adiamento da convocatoria, un novo recorte e empobrecemento do PDI que, ademais, provocaba desigualdade entre o profesorado que non lle correspondía realizar a primeira solicitude ou a
renovación e aquel ao que non se lle dá a oportunidade de someter os seus méritos a avaliación.

A CIG-ENSINO FAI BALANCE DO SEU
TRABALLO SINDICAL NAS UNIVERSIDADES GALEGAS
Na Universidade de Compostela, a CIG-Ensino segue a denunciar que o proceso de implantación
dos graos e másters se fixese a “custo cero”. Por este motivo, seguimos a reclamar que a USC e
a Xunta de Galiza adopten as medidas financeiras necesarias para unha correcta implantación do
EEES, con especial insistencia nun momento no que se está a definir o Plan de Financiamento do
SUG.
A CIG-Ensino, como organización de representación maioritaria do PDI da USC, promoveu
acordos para a estabilización do PDI afectado por procesos de anulación ou paralización de prazas, e a reactivación das estabilizacións en aplicación do convenio colectivo do PDI Laboral e
dos compromisos derivados de acordos do Consello de Goberno. Nesta actuación, a CIG-Ensino
sempre defendeu que, máis alá da creación de prazas estábeis na Relación de Postos de Traballo (RPT), a súa cobertura fose prioritariamente de carácter permanente e non temporal, evitando
afondar na elevada precariedade laboral que afecta ao cadro de PDI.
Denunciamos que o Plan de Axuste aprobado en 2014 e con vixencia plurianual non fose negociado cos sindicatos, dadas as súas fortes implicacións en materia laboral. Este feito non impide
que esteamos atentos a calquera intento de minguar aínda máis a precaria situación en que se
atopa o cadro de PDI desta universidade.
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De igual xeito, conseguimos que, nestes anos de enormes restricións en materia de creación de prazas e promocións, se permitise o acceso á carreira docente de profesorado interino
de longa duración, mediante a convocatoria de prazas en áreas de coñecemento con déficits
docentes estruturais. Neste proceso, foi clave que a CIG-Ensino denunciase a existencia de prazas vacantes do cadro de persoal dalgúns departamentos que, ao mesmo tempo, contaban con
profesorado sen estabilizar.
A CIG trasladou a preocupación pola xestión e a falta de información que a maior parte do
PDI tiña sobre as achegas que a USC realizaba anualmente ao Fondo de Pensións de Caixanova. No ano 1996 tomouse a decisión de ampliar as achegas realizadas pola universidade (1% do
Plan de Acción Social) ao PDI. Desde a CIG consideramos que os cartos de Acción Social deberían ter outros usos que favorezan servizos aos traballadores desta Universidade (escola infantil,
axudas custos conciliación ou educativos etc.). A pesar de non concordarmos con que se destinen
fondos do Plan de Acción Social ao plan de pensións, tamén pensamos que todos os traballadores
e traballadoras debería ter sido coñecedores da súa existencia e por tanto teren a posibilidade de
decidir incorporarse ao mesmo.
Por outra banda, contribuímos a impulsar os procesos de integración dos Profesores e Profesoras Titulares de Escola Universitaria en Titulares de Universidade, despois de ter promovido a equiparación da carga docente dos TEU cos TU (demanda histórica na Universidade de
Santiago). Seguimos traballando para que esta equiparación sexa máis real que formal, de xeito
que non se faga depender da capacidade docente do departamento.
Actuamos como muro de contención contra os continuos ataques que vén sufrindo o PDI en
materia de condicións de traballo, evitando a aplicación lesiva derivada, por exemplo, do decreto de dedicación do profesorado universitario (Decreto Wert). Desde a CIG-Ensino, estivemos moi
atentos a calquera intento de implementación dunha normativa de Planificación Académica Anual
que puidese resultar lesiva para os dereitos dos profesores e profesoras da USC.
Seguimos a loitar porque o profesorado de todas as áreas de coñecemento dispuxese de
tempo para realizar axeitadamente docencia e investigación. Por iso, seguimos a esixir con
vehemencia que o cómputo do esforzo investigador poida ser descontado por todo o profesorado,
xa que hai moitos profesores e profesoras que non están podendo computar a súa dedicación
investigadora debido ao elevado déficit docente das súas áreas.
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A insistencia da CIG-Ensino na necesidade de implementar accións de mellora e profesionalización da xestión do labor de apoio á docencia e investigación permitiu certos avances na
xestión, mais aínda seguen a ser claramente insuficientes. En reunións cos órganos de dirección
da USC, a CIG-Ensino reclamou medidas urxentes para que se corrixa esta situación que provoca
a insatisfacción do profesorado co crecente labor de xestión ao que se ve sometido, e que se
superpón á súa actividade docente e investigadora.
No ámbito das reivindicacións de carácter retributivo, a CIG-Ensino ten liderado os procesos
de reclamación iniciados para a recuperación e devolución das diversas retribucións detraídas ao conxunto do profesorado pola Administración central (paga extra de decembro de 2012)
e autonómica (reducións retributivas dos anos 2013, 2014 e 2015). Estas reclamacións impulsadas
pola CIG-Ensino están tendo xa os seus froitos por medio da devolución xa iniciada dalgunhas
destas cantidades. A CIG-Ensino seguirá moi atenta a que se cumpra o calendario de devolución
que se anunciou, esixindo que se restitúa o antes posible a capacidade adquisitiva do profesorado
universitario. No caso concreto das primeiras devolucións relativas á paga extra de decembro de
2012 na USC, a CIG-Ensino denunciou o seu retraso con respecto a outras universidades galegas,
instando a Xerencia para que realizase urxentemente o seu aboamento nas nóminas dos traballadores e traballadoras, que se fixo efectivo na nómina de febreiro. A CIG-Ensino seguirá esixindo
a restitución de todas as retribucións detraídas,
así como a rapidez no pagamento das cantidades obxecto de devolución, evitando así que
se volvan producir agravios comparativos con
respecto a outras universidades.
Reclamamos que a actividade de fixación de
procedementos académicos e de uso de
ferramentas virtuais na xestión académica
teña en conta a opinión dos seus usuarios e
usuarias no deseño, para evitar as disfuncións
que se producen frecuentemente.
Defendemos, con carácter xeral e en casos
concretos, a aplicación de medidas de conciliación familiar, especialmente no que toca á
elección de docencia. A mellora da normativa
de permisos e licenzas da USC partiu en
grande medida das nosas emendas.
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Malia os avances xa acadados na equiparación entre Campus (Santiago e Lugo) no que atinxe
á cobertura de servizos para membros da Comunidade Universitaria con fillos e fillas menores de 3
anos (Cheque infantil), a CIG-Ensino segue a traballar para que esta equiparación sexa total e
real. En concreto, a CIG-Ensino esixe a creación dunha escola infantil tamén no Campus de Lugo,
que evite este agravio comparativo entre os traballadores e traballadoras dos diferentes campus.
Tamén seguimos atentos á correcta aplicación da normativa de mobilidade inter-campus, á
que contribuímos a mellorar, garantindo que sexa un dereito real dos traballadores/as e que
parta dunhas condicións obxectivas de aplicación.
Na Universidade de Vigo, nestes catro anos, a CIG-Ensino foi atendendo as demandas que o
profesorado lle foi presentando. A CIG presidiu o Comité Laboral de Ourense dende onde liderou a
loita sindical deste órgano. A perda da presidencia do órgano dos funcionarios (A Xunta de PDI) por
parte da CIG-Ensino provocou o case esmorecemento deste órgano, que pasou a ter unha menor
visibilidade. A CIG-Ensino contribuíu á elaboración e aprobación do Regulamento de organización
de funcionamento da Mesa de Negociación do PDI e loitou e continuará loitando pola retribución
do 100% do salario en caso de baixa.
A CIG contribuíu a que se fixese un protocolo de acoso no Comité de Saúde e Prevención
de Riscos Laborais da Universidade de Vigo. Tamén contribuíu a mellorar os cursos de formación do profesorado e logrou que o antigo profesorado asociado a tempo completo A3T3
siga na Universidade de Vigo como profesorado contratado a tempo completo ata a súa
xubilación.
Na Mesa de Negociación de PDI, a CIG-Ensino defendeu melloras para o colectivo de PDI. A CIGEnsino opúxose ao Real decreto lei 14/2012 (decreto Wert) e nas negociacións coa Reitoría
intentou minimizar a intensificación a 320 horas, promovendo máis recoñecementos docentes,
entre eles a docencia en galego. As melloras propostas, que son irrenunciábeis para a CIG-Ensino
e que non sempre foron asumidas pola Reitoría, permitirían a continuidade do profesorado asociado.
A CIG-Ensino apoiou os diferentes plans de promoción da Universidade de Vigo (tanto o de
2013 como os anteriores) e continuará apoiando a estabilización do profesorado que gañou
estas prazas, a consolidación do profesorado axudante doutor acreditado e do contratado doutor
interino, e a promoción do profesorado contratado doutor acreditado como titular de Universidade
e do titular de Universidade acreditado como catedrático de Universidade. Todas estas consolida-
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cións e promocións, paradas neste momento polas restricións económicas do goberno central, e
as do persoal investigador terán que gardar o maior equilibrio entre ámbitos e áreas.
A CIG-Ensino logrou que se devolvese a parte da paga extra de 2012 devindicada e agarda
conseguir tamén que se devolva a parte da paga extra devindicada de 2013. A CIG-Ensino foi a
única central sindical que reivindicou ante a Xunta a superación dos atrancos legais que lle
impediu cobrar un mes do ano 2014 ao persoal investigador contratado por proxectos. Esta
iniciativa, aínda non resolta, tomouna a CIG-Ensino por petición de IP. Ademais, a CIG-Ensino solicitou que non se perdesen días de asuntos propios e logrou que o gozo dos de 2012 se estendese
até o 31 de marzo de 2013.
A CIG-Ensino contribuíu a que se mitigase o influxo das enquisas do alumnado na concesión dos quinquenios docentes, que deben estar desvencellados das enquisas dos alumnos e
alumnas.
O rexeitamento absoluto da CIG-Ensino á taxa de reposición levounos a buscar un acordo co resto
dos sindicatos para fixar as prazas que deberían saír a concurso no ano 2013 e 2014.
Por último, a CIG-Ensino participou na comisión de elaboración do Plan Docente Anual Individual
(PDAI). A CIG-Ensino valorará no seu día, unha vez elaborado definitivamente o dito plan e coñecido o seu resultado final, se o apoiamos ou non, tendo en conta que se trata dun documento non
necesario.
Na Universidade da Coruña, o traballo desenvolvido pola CIG-Ensino durante os últimos catro
anos estivo sempre orientado desde o punto de
vista da defensa dunha universidade pública, galega
e sustentábel, de todo o seu persoal docente e, moi
en especial, dos colectivos máis afectados polas
reformas promovidas polo goberno do PP. Así, a
CIG-Ensino apoiou a continuidade e velou pola aplicación dos programas de promoción e estabilización
do PDI xa existentes na Universidade da Coruña que
teñen dado como resultado a promoción dun número significativo de profesores e profesoras e investigadores e investigadoras (Parga Pondal, persoal
acreditado…). Tamén, a través da Mesa Sindical, a
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CIG-Ensino participou na elaboración das novas propostas de regularización das figuras contractuais, como as de contratados/as interinos/as de substitución, que se tornaron anómalas no curso
dos últimos anos por mor das restricións á contratación imposta polo goberno do PP.
Igualmente, a CIG-Ensino participou activamente, mais sempre de modo crítico, na negociación do
novo plano de dedicación docente posto en marcha neste curso na UDC. Neste proceso procuramos en todo momento unha interpretación que minimizase os efectos negativos do Decreto Wert,
ao conseguir que se recoñezan actividades do profesorado que até o presente non eran tidas en
conta á hora de realizar o cómputo da actividade docente. Foi un traballo de certo laborioso, mais
que, en todo caso, atenuou as consecuencias do Decreto Wert.
A CIG-Ensino na UDC tense manifestado reiteradamente en contra do aumento da carga
docente para o profesorado, xa que ese incremento ten como principais consecuencias unha
notoria precarización da calidade da docencia e unha importante diminución da capacidade de
investigación do profesorado, que cada vez dispón de menos tempo para se dedicar a labores de
investigación.
Na mesa liña crítica, a CIG-Ensino tamén se leva oposto de modo constante e público á conxelación das promocións promovidas polo goberno do PP, ao entender que non facilita nin a renovación do persoal docente e investigador nin a mellora da calidade no ensino nas salas universitarias.
Neste sentido, a taxa de reposición ten sido duramente criticada pola CIG-Ensino, pois trátase
dunha das medidas máis daniñas que afectan precisamente á renovación do persoal docente e
investigador.

PRÓRROGA DO
CONVENIO COLECTIVO
No marco da negociación colectiva coas universidades e en reunión celebrada o pasado 2 de xullo no
Consello Galego de Relacións Laborais, acordouse
entre as partes a prórroga do actual convenio colectivo (II Convenio colectivo do PDI Laboral das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo).
Deste xeito, permítese a continuidade das condicións
pactadas, mentres non se chegue a acordo sobre un
novo convenio colectivo.
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PROPOSTAS DA CIG-ENSINO
A nova Lei de Universidades de Galicia esqueceu cuestións esenciais para o PDI. Fican pendentes un novo decreto do profesorado, un regulamento para o persoal de investigación e unha
revisión a fondo dos criterios de avaliación e do funcionamento da ACSUG. A existencia
dunha Axencia Galega de Calidade que non é posíbel valorar adecuadamente se se utilizan só
indicadores estándar. Esta normativa debería incluír, no entender de CIG-Ensino:
• Plans de Promoción e Estabilidade que garantan a culminación da carreira docente principiada.
• Protexer todo o actual cadro de persoal das universidades galegas. Manter os postos de traballo existentes e criar os que sexan necesarios.
• Establecer liñas de actuación que permitan exercer o dereito á promoción profesional que está
totalmente esquecido no ámbito universitario
• Negociar para que se lle recoñeza ao PDI universitario como a todos os/as empregados/as públicos/as o dereito á promoción interna sen que esta promoción teña efectos no cómputo da taxa de
reposición de efectivos.
• Loitar pola defensa da autonomía universitaria, suprimindo os controis á contratación de PDI,
se hai dispoñibilidade orzamentaria.
• Presionar ao SUG para que incremente as dotacións orzamentarias no novo plan de financiamento, que permitan renovar os cadros de persoal
• Loitar contra os recortes retributivos e exixir un trato equitativo, proporcional e non discriminatorio entre os colectivos da USC.
• Reclamar a convocatoria periódica estábel dos complementos autonómicos e reducir substancialmente a sobrecarga burocrática que comporta a súa xestión.
• Recoñecer as múltiples tarefas asignadas ao PDI.
• Recuperación do poder adquisitivo perdido nos últimos anos polas políticas desenvolvidas
polos gobernos do PP e restitución das pagas extras completas.
• Estabelecemento de normas básicas, comúns para as tres universidades, no procedemento
de selección do profesorado contratado.
• Creación de programas que faciliten a formación docente e investigadora de todo o profesorado, especialmente dos/as axudantes e profesores/as axudantes doutores/as, mediante a
redución horaria e axudas para a mobilidade.
• Dedicación a tempo completo con carácter xeral do profesorado contratado permanente.
• Complementos retributivos de igual contía para o profesorado contratado e funcionario.
• Regulamentación clara da incompatibilidade de impartir docencia nas universidades públicas e
nas privadas
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Dende CIG-Ensino, consideramos fundamental apostar por unha carreira investigadora en
Galiza que lles permita o inicio nestas funcións aos titulados/as que o desexen en condicións
dignas e previsíbeis, de xeito que se garanta o necesario relevo xeracional nos cadros de PDI
das universidades. O contrario suporá novamente aumentar o carácter periférico a nivel estatal e
europeo do sistema universitario galego, cuxos titulados/as irán formarse no desenvolvemento das
funcións investigadoras a centros de fóra do noso eido, coa conseguinte perda de capital humano
e intelectual que o noso país non se pode permitir. Por outra banda, a ausencia de “canteira” investigadora propia implicará a aterraxe nas nosas universidades daqueles/as profesionais que non
consigan situarse nas universidades “de prestixio”, co conseguinte empobrecemento intelectual e
científico para o noso sistema.

OUTRAS MELLORAS NAS CONDICIÓNS DE TRABALLO
A CIG-Ensino defende a urxencia de potenciar o ensino universitario público. Para isto, é necesario a mellora do financiamento público que este reverta nas instalacións da infraestrutura e dos
servizos e, sobre todo, na formación e nas condicións laborais do profesorado.
A calidade docente e investigadora non pode lograrse sen os medios económicos e humanos necesarios e as infraestruturas adecuadas: bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e teledocumentación, laboratorios, acceso ás novas tecnoloxías, dotación de persoal
auxiliar, administrativo e técnico, etc.
Como elemento basilar para desenvolver unha investigación de calidade, debe existir unha
infraestrutura mínima para que cada profesor/a, dentro das especificidades de cada área de
coñecemento, poida traballar en condicións dignas. É imprescindíbel o reforzo do apoio á investigación en todos os ámbitos científicos e este debe contemplar, entre outras medidas, a ampliación
do persoal administrativo e o asesoramento especializado.
Para promover a calidade da investigación, non só se deben fomentar os programas dedicados
a favorecer a mobilidade e a promoción dos/as investigadores/as, senón que, coordinadamente, a
Administración galega e as universidades deben deseñar programas I+D+I que favorezan o desenvolvemento da sociedade galega.
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XUBILACIÓN
Incentivar a xubilación voluntaria co 100% do salario, aos 60 anos.
Redución progresiva (como mínimo dun terzo) do horario lectivo a partir dos 60 anos de idade.
Extensión ao profesorado xubilado dos dereitos de uso dos servizos universitarios (bibliotecas, servizos deportivos...)

SAÚDE LABORAL
As condicións nas que se desenvolve o traballo poden condicionar, e mesmo provocar, o padecemento de determinadas patoloxías. Por isto, reivindicamos a elaboración dun cadro de enfermidades profesionais dos/as docentes e investigadores/as e o recoñecemento das mesmas
para todos con efectos legais. Cómpre elaborar unha normativa que estabeleza a posibilidade de
adaptar a actividade laboral para o profesorado que, por razóns de saúde, se vexa imposibilitado
para iso, sen mingua das súas retribucións.
A existencia de factores de risco específicos ligados á función docente e investigadora, como
poden ser, entre outros, a utilización da voz ou a postura ergonómica, fai preciso un programa de
formación do persoal docente e investigador para o control destes factores de risco.
Os Comités de Seguridade terán, ademais dos dereitos e competencias recollidos na Lei
de Prevención de Riscos Laborais 31/1995, como mínimo, os seguintes dereitos e funcións:
• Completar a elaboración dos Plans de autoprotección dos diferentes centros.
• A implantación dos Plans de emerxencia, fomentando a participación dos/as docentes e investigadores/as de forma especial na realización de simulacros.
• A regulamentación do dereito de todo o profesorado a recibir todas as facilidades necesarias
para poder facer fronte ao tratamento de doenzas graves que precisen atención específica.
• Programar a formación do persoal docente e investigador para o control destes factores de risco.
• Implicación das universidades na atención ás doenzas derivadas destes factores específicos de
risco (problemas derivados do uso da voz, afeccións musculares, etc.).
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Política de acción social
• Posta en marcha dunha política social para o profesorado e os restantes compoñentes da comunidade universitaria.
• Política crediticia e de anticipos.
• Política de actividades culturais, sociais e deportivas.

CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR
Cómpre poñer en funcionamento políticas activas de conciliación da vida laboral coa persoal de
todas as traballadoras e traballadores da sistema universitario galego. Entre outras, coidamos
imprescindíbeis:
• A ampliación a 52 semanas do número de días dos permisos retribuídos polo nacemento
de fillas e fillos. Ampliación dos permisos por morte, accidente, doenza grave ou enfermidade de
longa duración, hospitalización, así como os casos de adopción e acollemento.
• A elaboración dunha normativa específica sobre licenzas e permisos que atenda as particularidades do sistema educativo universitario e que contemple a asistencia a familiares dependentes,
fillas e fillos, etc.
• Incremento da dotación das escolas infantís e outros servizos sociais ligados ás universidades.
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PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE XÉNERO
Defendemos a posta en marcha de plans de acción positiva para o fomento da igualdade de
xénero en todos os ámbitos da vida universitaria. Así, consideramos que a creación de Oficinas ou
Áreas de Igualdade nas tres universidades é só un primeiro, aínda que fundamental, paso cara á
consecución da igualdade real. Neste sentido, insistiremos de modo especial en:
• Fomentar a introdución da perspectiva de xénero nos distintos sectores do coñecemento,
moi especialmente no ámbito docente.
• Desenvolver accións de sensibilización arredor deste tema.
• Impulsar accións que garantan condicións igualitarias para o acceso e promoción de mulleres e homes na actividade docente, laboral e representativa no seo das universidades.
• Detectar e, de ser o caso, mediar nos casos de conflitos por discriminación de xénero na actividade académica e laboral.
• Ir progresivamente igualando os permisos de paternidade e maternidade, de xeito que se
acade unha verdadeira posibilidade de compartir a crianza dos mesmos.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
A normalización do idioma galego en todos os ámbitos da vida universitaria debe conseguirse a
través do efectivo desenvolvemento dos plans de normalización lingüística xa aprobados en cada
unha das universidades, procurando actuacións coordinadas cando estas foren posíbeis.
Como medidas de carácter xeral, a CIG-Ensino, propón:
• O cumprimento das normas que declaran o galego como idioma propio das universidades en
todos os seus ámbitos de actuación.
• En consecuencia, a galeguización de toda a súa burocracia administrativa e de comunicación
que aínda non está en galego.
• A valoración dos coñecementos do idioma galego para o acceso a prazas de profesorado, procurando paulatinamente a convocatoria de determinadas prazas con perfil lingüístico para a súa
impartición en lingua galega.
• A elaboración de programas de formación do profesorado para alcanzar a competencia suficiente para impartir as aulas en galego.
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Candidatura Universidade de Santiago de Compostela
PDI-Funcionario
1. María da Alba Nogueira López
Facultade de Dereito. Profesora titular.
2. Xosé Manuel Pardo López
Escola Técnica Superior de Enxeñaría.
Profesor titular.
3. María Esther Martínez Piñeiro
Facultade de Ciencias da Educación
(Campus Norte). Profesora titular.
4. Benigno Ruíz Nogueiras
Escola Politécnica Superior. Profesor titular.
5. Teresa Moure Pereiro
Facultade de Filoloxía. Profesora titular.
6. Xosé Ramón Fernández Vidal
Escola Politécnica Superior. Profesor titular.
7. María Luísa Chas Amil
Facultade de Económicas e Empresariais.
Profesora titular.
8. Pablo Ángel Meira Cartea
Facultade de Ciencias da Educación
(Campus Norte). Profesor titular.
9. Gumersindo Feijoo Costa
Escola Técnica Superior de Enxeñaría.
Catedrático.
10. Dolores Vázquez Castro
Escola Politécnica Superior. Profesora titular.
11. Rubén Camilo Lois González
Facultade de Xeografía e Historia. Catedrático.
12. Eva Cernadas García
Facultade de Matemáticas. Profesora titular.

13. Marta López Alonso
Facultade Veterinaria. Profesora titular.
14. Agustín Montes Martínez
Facultade de Medicina e Odontoloxía.
Profesor titular.
15. Irene Doval Reija
Facultade de Filoloxía. Profesora titular.
16. Xoán Ramón Doldán García
Facultade de Económicas e Empresariais.
Profesor titular.
17. Esther Gómez Fórneas
Facultade de Ciencias.
Catedrática Escola Universitaria.
18. Eduardo Miguel Moscoso Mato
Facultade de Filoloxía. Profesor titular.
19. Ana Isabel García Arias
Escola Politécnica Superior.
Prof. titular Escola Universitaria.
20. Manuel Bermejo Patiño
Facultade de Química. Catedrático.
21. María do Carme Hermida Gulías
Facultade de Ciencias da Educación
(Campus Norte). Profesora titular.
22. Alfredo Campos García
Facultade de Psicoloxía. Catedrático.
23. Margarita Ledo Andión
Facultade de Ciencias da Comunicación.
Catedrática.
24. Salvador Xurxo Bará Viñas
Facultade de Física. Profesor titular.
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25. Miguel Ángel González García
Escola Politécnica Superior. Profesor titular.
26. Helena Sánchez Rodríguez
Facultade de Ciencias da Educación
(Campus Norte). Profesora titular.
27. Antón Costa Rico
Facultade de Ciencias da Educación
(Campus Norte). Catedrático.
28. María Xosé Agra Romero
Facultade de Filosofía. Catedrática.
29. Bernardo Valdês Paços
Escola Politécnica Superior. Profesor titular.
30. Montserrat Valcárcel Armesto
Escola Politécnica Superior. Profesora titular.
31. Marcelino Maneiro Maneiro
Facultade de Ciencias. Profesor titular.
32. Antonio Martínez Puñal
Facultade de Dereito. Profesor titular.
33. Juan Julio Luís Carmona Badía
Facultade de Económicas e Empresariais.
Catedrático

PDI-Laboral do Campus de Santiago
1. Óscar Rodil Marzabal
Facultade de Económicas e Empresariais.
Profesor contratado doutor
2. Julia María Crespo Comesaña
Facultade de Ciencias da Educación
(Campus Norte). Profesora interina.
3. María José Piñeira Mantiñán
Facultade de Xeografía e Historia.
Profesora interina.
4. Carlos Pérez Varela
Facultade de Filoloxía. Profesor colaborador.

5. María del Carmen Sánchez Carreira
Facultade de Económicas e Empresariais.
Profesora axudante doutora.
6. Marina Arbor Aldea
Facultade de Filoloxía.
Profesora contratada doutora.
7. Marta Carballo Fidalgo
Facultade de Dereito.
Profesora contratada doutora.
8. José Carlos Macía Arce
Facultade de Ciencias da Educación
(Campus Norte). Profesor interino.
9. Valerià Paül Carril
Facultade de Xeografía e Historia.
Profesor interino.
10. Marta Pérez Pereiro
Facultade de Dereito. Profesora interina.
11. Xosé Manuel Outeriño Gallego
Facultade de Ciencias da Comunicación.
Profesor contratado doutor.
12. Blanca Puig Mauríz
Facultade de Ciencias da Educación
(Campus Norte). Profesora axudante doutora.
13. David Rodeiro Pazos
Facultade de Económicas e Empresariais.
Profesor contratado doutor.
14. María Felisa Rodríguez Prado
Facultade de Filoloxía. Profesora interina.
15. José Antonio Gómez Fraguela
Facultade de Psicoloxía.
Profesor contratado doutor.
16. María Mercedes Suárez Cunqueiro
Facultade de Medicina e Odontoloxía. Profesora contratada doutora.
17. Alberte Xabier Araúxo Vilar
Facultade de Medicina e Odontoloxía.
Profesor asociado CC da Saúde LOU
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18. María Álvarez De la Granja
Facultade de Filoloxía.
Profesora contratada doutora.
19. Xesús Prieto Blanco
Facultade de Física. Profesor colaborador
20. Eduardo Rey Tristán
Facultade de Xeografía e Historia.
Profesor contratado doutor.
21. Elisa Fernández Rey
Facultade de Filoloxía.
Profesora contratada doutora.
22. Julio Manuel Maside Rodríguez
Facultade de Enfermería.
Profesor contratado doutor.
23. Xosé Nogueira Otero
Facultade de Xeografía e Historia.
Profesor contratado doutor
24. Bárbara Lübke
Facultade de Filoloxía. Profesora interina.
25. Gonzalo Rodríguez Rodríguez
Facultade de Económicas e Empresariais.
Profesor contratado doutor.
26. Xosé Antonio Neira Cruz
Facultade de Ciencias da Comunicación.
Profesor contratado doutor
27. Xosé Manuel Salgado Rodríguez
Facultade de Filoloxía.
Profesor contratado doutor
28. Luís Carlos Cachafeiro Chamosa
Facultade de Ciencias da Educación
(Campus Norte). Profesor asociado LOU.
29. Manuel González López
Facultade de Económicas e Empresariais.
Profesor contratado doutor
30. Francisco Conde Soto
Facultade de Filosofía. Profesor interino.

31. Manuel Cao Fernández
Facultade de Económicas e Empresariais.
Profesor contratado doutor

PDI Laboral do Campus de Lugo.

1. Duarte Santamarina Ríos.
Escola Politécnica Superior.
Profesor contratado doutor
2. Luís Castañón Llamas
.
Facultade de Dirección e
Administración de Empresas.
Profesor contratado doutor
3. Mª do Mar Pérez Fra.
Escola Politécnica Superior.
Profesora contratada doutora
4. Xerardo Casal Urcera.
Escola Politécnica Superior.
Profesoro interino substituto
5. Ana Cabana Iglesia.
Facultade de Humanidades.
Profesora contatada doutora
6. Pablo González Sequeiros.
Facultade de Formación do Profesorado
Profesor contratado interino
7. Francisco X. Candia Durán.
Facultade de Formación do Profesorado.
Profesor colaborador
8. Mª Xesús Nogueira Pereira.
Facultade de Humanidades.
Profesora contratada doutora
9. Manuel A. Rodríguez Guitián
.
Escola Politécnica Superior.
Profesor contratado doutor
10. Francisco J. López González.
Escola Politécnica Superior. Profesor colaborador
11. Elena Freire Paz.
Facultade de Humanidades.
Profesora interina substituta
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Candidatura Universidade da Coruña
PDI Funcionario
1. Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Facultade de Filoloxía. Profesora titular
2. Ánxeles Saavedra Places
Facultade de Informática. Profesora titular
3. Xosé Manuel Sánchez Rei
Facultade de Filoloxía. Profesor titular
4. José Antonio López Rey
Facultade de Socioloxía. Profesor titular
5. José Antonio Seijas Macías
Facultade de Economía e Empresa.
Profesor titular
6. Neves Arza Arza
Facultade de Ciencias da Educación.
Profesora titular
7. David Esteban Gómez
Facultade de Ciencias. Profesor titular
8. Marcelino Ladra González
Escola Universitaria Politécnica. Profesor titular
9. Mª Antonia Pérez Rodríguez
Facultade de Humanidades. Profesora titular
10. Carlos Aymerich Cano
Facultade de Dereito. Profesor titular
11. Alberto Oro Claro
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación
Física. Profesor titular
12. Manuel Soto Castiñeira
Facultade de Ciencias. Profesor titular
13. Luís Hermida González
Escola Técnica Superior de Arquitectura.
Profesor titular

14. Laura Tato Fontaíña
Facultade de Filoloxía. Profesora titular
15. Xosé Manuel Martínez Filgueira
Facultade de Economía e Empresa.
Profesor titular
16. Xosé Ramón Paramá Gabía
Facultade de Informática. Profesor titular
17. Carlos Platas Iglesias
Facultade de Ciencias. Profesor titular
18. Jesús Mirás Araújo
Facultade de Economía e Empresa.
Profesor titular
19. Mercedes Regueiro Diehl
Facultade de Filoloxía.
Profesora titular de EU
20. Felipe Louzán Lago
Escola Técnica Superior de Náutica e
Máquinas. Profesor titular
21. José María Cardesín Díaz
Facultade de Socioloxía. Profesor titular
22. Xan Casabella López
Escola Técnica Superior de Arquitectura.
Profesor titular
23. Neves Rodríguez Brisaboa
Facultade de Informática. Catedrática
24. Xosé Ramón Freixeiro Mato
Facultade de Filoloxía. Catedrático
25. Carlos Gómez Blanco
Facultade de Filoloxía. Profesor titular
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26. Eliseo Iglesias Soler
Facultade de Ciencias do Deporte e a
Educación Física. Profesor titular
27. Pilar García Negro
Facultade de Filoloxía. Profesora titular
28. José Ángel Brandariz García
Facultade de Dereito. Profesor titular
29. Manuel Ferreiro Fernández
Facultade de Filoloxía. Catedrático
30. Luís Andrés González Ares
Facultade de Informática.
Profesor titular de EU
31. Antonio Manuel Castro Castro
Facultade de Ciencias. Profesor titular
32. Teresa López Fernández
Facultade de Filoloxía. Profesora titular
33. Jurjo Torres Santomé
Facultade de Ciencias da Educación.
Catedrático
34. Carlos Paulo Martínez Pereiro
Facultade de Filoloxía. Catedrático
35. Alberte Martínez López
Facultade de Económicas. Catedrático
PDI Laboral
1. Alfonso Castro Martínez
Facultade de Informática.
Profesor contratado doutor
2. Antía Pérez Caramés
Facultade de Socioloxía.
Profesora contratada doutora
3. Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez
Facultade de Ciencias da Educación. Profesor
contratado doutor

4. Óscar Pedreira Fernández
Facultade de Informática.
Profesor axudante doutor
5. Leticia Eirín García
Facultade de Filoloxía.
Profesora axudante doutora
6. Ramón José Muiño Boedo
Facultade de Ciencias.
Profesor contratado doutor
7. Araceli Serantes Pazos
Facultade de Ciencias da Educación.
Profesora contratada doutora
8. Macías López Iglesias
Facultade de Informática.
Persoal investigador Capítulo VI
9. Carlos Piñeiro Sánchez
Facultade de Economía e Empresa.
Profesor contratado doutor
10. Cristina López Villar
Facultade de Ciencias do Deporte e a
Educación Física. Profesora contratada doutora
11. Luís Pena Mosquera
ETS de Camiños de Enxeñaría de Camiños,
Canais e Portos. Profesor contratado doutor
12. Juan de Dios Rodríguez García
Escola Universitaria Politécnica.
Profesor contratado doutor
13. Luz Puente Aba
Facultade de Dereito.
Profesora contratada doutora
14. Isabel Ruíz Bolaños
Facultade de Ciencias.
Profesora contratada doutora
15. Carlos Hugo González Vázquez
Facultade de Informática.
Persoal investigador Capítulo VI
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16. Ana Insua Pombo
Facultade de Ciencias.
Profesora contratada doutora
17. Emilio Saavedra Otero
Escola Politécnica Superior.
Profesor contratado doutor
18. Estefanía Mosquera Castro
Facultade de Ciencias da Educación.
Profesora interina
19. Manuel Romero Gómez
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas.
Profesor interino
20. Luísa Simón Sanjuán
Facultade de Ciencias da Saúde.
Profesora asociada
21. Carlos Soneira Calvo
Facultade de Ciencias da Educación.
Profesor interino
22. Belén Fernández Suárez
Facultade de Socioloxía. Profesora interina
23. Ana Mª Neira Pena
Facultade de Dereito.
Persoal investigador Capítulo VI
24. David Soto Díaz
Facultade de Dereito. Profesor interino
25. Cilla Lourenzo Modia
Facultade de Filoloxía. Profesora interina
26. Bruno Casal Rodríguez
Facultade de Economía e Empresa.
Profesor interino
27. Olga Osorio Iglesias
Facultade de Ciencias da Comunicación.
Profesora asociada
28. Xoán Luís López Viñas
Facultade de Filoloxía. Profesor axudante doutor
29. Ana González Neira
Facultade de Ciencias da Comunicación.
Profesora contratada doutora

30. Xoán Carlos Pardo Martínez
Facultade de Informática.
Profesor contratado doutor
31. Mª Luz Varela Armas
Facultade de Filoloxía.
Persoal investigador Capítulo VI
32. Henrique Ferreiro García
Facultade de Informática.
Persoal investigador Capítulo VI
33. Miguel Ángel Talavera Valverde
Facultade de Ciencias da Saúde.
Profesor asociado
34. Cathryn Teasley Severino
Facultade de Ciencias da Educación.
Profesora interina
35. Carlos Caetano Vizcaíno Fernández
Facultade de Filoloxía. Profesor interino
36. Raimundo Otero Enríquez
Facultade de Socioloxía. Profesor interino
37. Alberto Ordóñez Pereira
Facultade de Informática.
Persoal investigador Capítulo VI
38. Roberto Samartín López-Iglesias
Facultade de Filoloxía. Profesor interino
39. Manuel García Magariños
Facultade de Informática.
Persoal investigador Capítulo VI
40. Nuria Fernández Rodríguez
Facultade de Ciencias.
Profesora contratada doutora
41. Ana Belén Cerdeira Pena
Facultade de Informática. Profesora interina
42. Carlos Campoy Vázquez
Escola Superior de Arquitectura Técnica.
Profesor asociado

