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Resolución a prol da nosa lingua. 
O VIII Congreso da CIG-Ensino reafirma o seu compromiso coa Proposta 
de Bases para a normalización do ensino en Galiza promovida polo 
propio sindicato xunto coa Mesa pola Normalización Lingüística, 
movementos de renovación pedagóxica e outros sindicatos docentes, co 
obxectivo de superar a situación dramática que vive a nosa lingua desde 
a chegada de Feixóo á Xunta, relegando o noso idioma das aulas, 
prohibindo o seu uso en materias científicas e tecnolóxicas e 
reducíndoo a unha presenza residual en Infantil nas cidades. O 
abandono da nosa lingua tras doce anos de goberno Feixóo xoga un 
papel central no feito de que que tres de cada catro mozos e mozas 
rematen a escolarización obrigatoria sen sabe falar o noso idioma. 
Todos os informes e estudos, desde organismos dependentes da Xunta 
aos realizados pola Mesa e pola Real Academia Galega inciden nun 
retrato de perda de galego falantes nas idades máis mozas, de ruptura 
na transmisión interxeracional e de proceso de substitución do galego 
polo castelán entre o noso alumnado. Por todo isto, a CIG-Ensino anima 
a todo o profesorado galego, e en particular a toda a nosa afiliación, a 
contribuír coa nosa práctica diaria a ser axentes da promoción e 
dignificación do noso idioma e a loitar para que os centros educativos 
sexan un espazo libre de hostilidades contra o galego e puntos de 
referencia para o necesario proceso de normalización lingüística da 
sociedade galega.  

Resolución contra o abuso da temporalidade no ensino 
público.

O VIII Congreso da CIG-Ensino amosa o seu compromiso na defensa dos 
dereitos do profesorado interino, afectado polos recortes de persoal na 
última década, chegando mesmo a triplicar o baixo índice de 
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temporalidade co que se atopou Feixóo cando chegou á presidencia da 
Xunta no 2009.  A CIG-Ensino demanda a eliminación das taxas de 
reposición impostas polos gobernos de PP e PSOE e asume o criterio 
expresado con claridade pola Confederación de que é preciso buscar 
unha solución ao abuso da temporalidade que parta da plena 
capacidade para negociar en cada ámbito territorial e nos diferentes 
sectores nos que se organiza a administración pública, aplicando un 
réxime sancionador estrito aos cargos públicos que permitan a fraude, 
con medidas reparadoras para quen se mantén nunha situación de 
temporalidade abusiva e así evitar que sexa o persoal temporal quen 
cargue coas consecuencias das políticas de recortes das diferentes 
administracións. Neste sentido, e dentro do ámbito do ensino, a CIG 
defende un sistema simultáneo de ingreso de dobre vía, diferenciando 
as prazas da taxa de reposición das de consolidación por abuso na 
temporalidade e seguirá a defender, fronte ao bloqueo dos demais 
sindicatos, a negociación dunha cláusula de estabilidade no actual 
sistema de listas de persoal interino. 

Pola retirada dos nomes franquistas nos centros 
educativos galegos.

O VIII Congreso da CIG Ensino, ante a situación que segue a producirse 
coa existencia de centros que aínda conservan o nome de destacadas 
figuras do Réxime Fascista, esixe á Consellería de Educación que mude 
estes nomes por unha cuestión de hixiene democrática e ao mesmo 
tempo para dar cumprimento á Proposición non de lei aprobada polo 
Parlamento Galego para retirar a simboloxía franquista de todos os 
edificios públicos e a suprimir todos os nomes que fan referencia a 
personaxes fascistas nestes mesmos edificios. 
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Pola igualdade de condicións de acceso á xustiza do 
persoal empregado público en defensa dos seus 
dereitos laborais.

O VIII Congreso da CIG-Ensino denuncia a discriminación do persoal 
funcionario á hora de poder defender os seus dereitos laborais, xa que 
ao ter que acudir aos órganos xurisdicionais do contencioso-
administrativo non goza dos mesmos beneficios e exencións que o 
persoal laboral das administracións públicas. Isto acontece porque 
teñen que afrontar a imposición de custas, fronte ao que sucede na 
xustiza do social, onde o persoal está exento non só destas custas senón 
tamén de ter que facer depósitos para recorrer. A CIG-Ensino defende o 
beneficio da xustiza gratuíta para todas as traballadoras e traballadores 
nos temas relacionados co seu traballo e os seus dereitos laborais e 
demanda a modificación da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
Xurisdición Contencioso-administrativa para eliminar a actual 
discriminación do persoal funcionario fronte ao laboral.  

Contra os recortes nos centros educativos durante a 
pandemia.

O VIII Congreso da CIG-Ensino denuncia os recortes feitos polo goberno 
do Partido Popular de Galiza nos centros educativos do noso país, 
nomeadamente no rural. Durante o curso anterior demostrouse a 
capacidade de traballo de todo o persoal dos centros educativos e a 
importancia de ter unhas ratios adecuadas, datos dos que presumiu a 
Consellaría, pero unha vez comezado o curso comezou a atacar 
duramente o ensino publico galego aplicando uns recortes en persoal 
dunha gravidade nunca vista que fixeron imposíbel para moitos centros 
comezar o curso con normalidade. A estes recortes súmase a desidia ou 
incompetencia en canto á dotación dos medios necesarios para 

 de 4 8



RESOLUCIÓNS VIII CONGRESO CIG-ENSINO

combater a pandemia ou a falta dun protocolo adecuado e non un 
documento para dicir que se fai algo. 

Na defensa do horario de 18 e 21 horas lectivas.

O VIII Congreso da CIG-Ensino amosa o seu compromiso coa loita pola 
recuperación do horario lectivo de 18 horas en secundaria e 21 en 
primaria que xa levou a unha folga xeral no ensino público galego. Ese 
horario é fundamental para a CIG-Ensino de cara a poder traballa en 
equipo, coordinarse e atender ás diferentes realidades que cada día se 
atopan nos centros educativos. É por iso que o sindicato anuncia que 
esta loita non está esquecida e seguiremos a traballar para recuperar o 
horario das 18 e 21 horas dentro da loita pola recuperación dos nosos 
dereitos.


Por un ensino coeducativo e sen discriminación.

O VIII Congreso da CIG-Ensino reitera o seu compromiso firme fronte a 
todas as formas de violencia contra as mulleres e fai un chamamento á 
Administración Educativa para que poña en vigor medidas e protocolos 
de actuación nos centros de ensino, de xeito que desde eles se poida 
contribuír a poñerlles freo. 

Tamén esixe á Consellería de Educación que tome medidas efectivas 
para que todos os centros de ensino estean dotados de persoal, con 
formación suficiente e coa conseguinte redución horaria, ademais de 
recursos para o traballo da coeducación e a igualdade. 

Así mesmo, manifesta o seu compromiso na defensa dos dereitos e 
intereses das vítimas de discriminación por orientación e identidade 
sexual, expresión de xénero ou características sexuais, cumprindo así o 
seu cometido de procurar a igualdade entre todas as persoas. 
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Por un estatuto docente e unha lei galega de 
educación.

Tanto na Iniciativa lexislativa popular presentada pola CIG-Ensino no 
ano 2014 como na campaña pola recuperación dos nosos dereitos do 
2018 levada ao cabo polo sindicato, esixíamos unha serie de medidas 
que deberían estar recollidas nunha lei galega de educación e nun 
estatuto docente do profesorado galego. 

O VIII Congreso da CIG-Ensino reafirma a súa reclamación de 
elaboración dunha lei galega educativa e dun estatuto da función 
pública docente galega que garantan a igualdade de oportunidades, a 
normalización lingüística e a galeguización do ensino; isto é, un sistema 
educativo público, galego, laico, coeducativo e democrático. De igual 
forma, esiximos que as negociacións estatais dun estatuto da función 
pública docente previstas na LOMLOE non invadan as competencias 
que, como profesorado galego, queremos exercer . 

Na defensa dun marco galego de relacións laborais 
para o ensino privado.

O VIII Congreso da CIG-Ensino reafirma a súa aposta por un modelo de 
negociación colectiva que permita a toma de decisións na Galiza e non 
en Madrid, dando o protagonismo aos traballadores e traballadoras nas 
decisións das condicións salariais, laborais e sociais do seu convenio. 
Un modelo que só pode desenvolverse nun Marco Galego de Relacións 
Laborais, fronte ao rancio e viciado, submiso e estéril marco que aporta 
o ámbito estatal de negociación de cúpulas patronais e sindicais. 
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Pola supresión dos concertos aos centros que segregan 
alumnado por razón de xénero. 

O VIII Congreso da CIG-Ensino demanda que se cumpra a normativa que 
estabelece a LOE segundo a nova redacción incorporada pola LOMLOE 
na súa disposición adicional vixésimo quinta ao respecto de que os  
centros sostidos parcial ou totalmente con fondos públicos  
desenvolverán, en todas as etapas educativas, o principio de 
coeducación para a igualdade efectiva de homes e mulleres, e non 
separarán o alumnado polo seu xénero. 

Neste sentido, o VIII Congreso da CIG-Ensino exixe que se lle sexan 
retirados os concertos a aqueles centros que a día de hoxe seguen a 
segregar alumnado por este criterio, toda vez que ditos concertos 
rematan a súa vixencia no curso 22/23, dando por fin cumprimento á 
sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, confirmada por 
outra do Tribunal Supremo, en resposta ao recurso que no día 
presentou a CIG-Ensino contra os concertos a centros segregadores. 

Pola necesidade da mobilización social e a folga xeral. 

O VIII Congreso da CIG-Ensino considera como unha urxencia 
democrática a derrogación total das reformas laborais e das pensións, 
aprobando unha nova lexislación  laboral que restitúa todos os dereitos 
roubados e favoreza novos dereitos e regulacións que nos fortalezan 
como clase traballadora ante a nova situación de crise e as novas formas 
de explotación e precariedade.  

A situación actual afecta igualmente ao profesorado do ensino público: 
as novas incorporacións como funcionariado de carreira estenden a súa 
vida laboral até os 67 anos na maioría dos casos. As subas retributivas 
destes anos, pactadas co sindicalismo de concertación, non serviron 
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para recuperar o roubado desde o ano 2010 e os orzamentos de 2022 
traerán consigo unha nova perda de poder adquisitivo nun momento no 
que os prezos se disparan. Ao tempo, a reforma do EBEP, aínda 
pendente do trámite final, é moi probábel que desatenda o colectivo do 
persoal interino a quen teoricamente vai dirixida. Tampouco somo 
alleos a unha realidade de emerxencia social e económica que nos 
rodea por todo o país adiante: desmantelamento industrial, 
precariedade e temporalidade nos postos de traballo e unha taxa de 
desemprego e de emigración xuvenil que leva ao país a unha situación á 
que debemos facer fronte.  

Por tanto, desde a CIG-Ensino apoiamos a necesidade de iniciar unha 
intensa campaña de mobilización social na que procuraremos activar o 
profesorado de todos os centros, camiñando, se non se dan avances nas 
nosas reivindicacións, na convocatoria dunha Folga Xeral nas datas que 
o Consello Confederal da CIG considere máis oportunas. 
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