
Prazas Ofertadas 
A Consellaría de Educación leva sen modificar a 
estrutura da Orientación Educativa en Galiza 
desde 1998, malia as constantes propostas e 
demandas feitas pola CIG-Ensino en todos estes 
anos e que nos consta son compartidas polo 
profesorado. 

Despois de todos estes anos, mantense unha 
estrutura provincial absolutamente insuficiente 
para atender todas as necesidades e demandas 
dos centros educativos. A CIG-Ensino demandou 
con insistencia que se tiña que ir a unha estrutura 
descentralizada e comarcalizada. 

Dixemos xa en moitas ocasións que un primeiro 
paso debería darse coa creación de EOE en cada 
unha das sete cidades (A Coruña, Ferrol, Santiago 
de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e 
Vigo).  Manter catro equipos, un por provincia, é 
unha estrutura obsoleta. 

Tamén neste concurso se mantén a participación 
ordinaria e tradicional en papel. 

É difícil de entender para o profesorado e tamén 
para a CIG Ensino a absoluta falta de criterio da 
Consellaría á hora de fixar o sistema de 
participación e presentación nos diferentes 
concursos e procesos selectivos que organiza.  

Somos partidarios de poder manter un sistema de 
rexistro ordinario de forma simultánea coa 
presentación telemática.  

Ao respecto das vacantes temos constancia de 
que non se ofertan todas as vacantes 
existentes:  

• EOE de Pontevedra. Hai unha xubilación de 
hai dous anos de Trastornos da Conduta en 
Pontevedra. Esta praza ofertouse hai 2 anos e 
quedou deserta. Solicitamos que se oferte. 
Aceptada. 

• EOE da Coruña. Hai dúas prazas catalogadas 
e non ofertadas desde hai anos: AL e Traballo 
Social, que se manteñen noutras EOE. Tamén 
hai necesidade de crear unha nova praza de 
Altas Capacidades Intelectuais. Van a estudar 
a posibilidade da praza de altas capacidades. 

Propostas da CIG Ensino ao 
articulado. 
Artigo 3º. 1. Obriga de ter 2 anos de destino 
definitivo na praza actual. 
Cada vez que se convoca un concurso específico 
presentamos a mesma queixa: a discriminación 
que se produce con aquelas persoas que veñen de 
obter un novo destino definitivo e que agora non 
poden presentarse a este específico. 
Opinamos que non debe existir esa limitación 
nesta modalidade de concursos de méritos e que 
se arbitre un mecanismo para que poida 
participar todo o profesorado. A administración 
vai mirar a posibilidade legal. 
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Concurso para os Equipos de Orientación Específicos
Especialidade EOE Prazas

Altas capacidades intelectuais A Coruña 1

Trastornos xeralizados do desenvolvemento- trastorno do espectro do 
autismo

A Coruña 1

Discapacidade motora Lugo 1

Orientación vocacional e profesional Lugo 1

Discapacidade sensorial Ourense 1

Trastornos da Conduta (Comunicada na mesa pola Consellaría) Pontevedra 1



Artigo 4º. Corpo de Mestres.  
O profesorado do corpo de mestres está excluído 
desta convocatoria e a escusa da Consellaría é 
que o Decreto 120/1998 non o permite. Como 
noutras ocasións entendemos que, reunindo os 
requisitos de titulación, as mestras e mestres 
deberían poder optar ás prazas dos EOE. 
Entendemos que para rematar con esta 
discriminación debe modificarse o Decreto.  

Artigo 5º. Proxecto en galego.  
Como facemos en todos os concursos nos que é 
preceptivo presentar un proxecto demandamos 
que sexa obrigatorio presentalo no noso idioma.  

Artigo 7º. Comisión de selección.  
A comisión debe conformarse cun sorteo entre o 
profesorado de Orientación dos IES e dos propios 
EOE. Debe ter un carácter técnico pedagóxico e 
non administrativo. 

Artigo 11º. Cobertura provisional de prazas.  

A convocatoria mantén que existirá unha lista de 
posíbeis persoas para a cobertura provisional das 
prazas e que dela formarán parte quen obteñan a 
puntuación mínima no proxecto. Xa está 
totalmente demostrado, como denunciamos 
reiteradamente na Mesa Sectorial que non 
abonda con esta medida. De feito, en ausencia de 
persoas que cumpriran ese requisito, a 
Consellaría ten optado por designar a outras 
persoas en comisión de servizos. Por tanto, 
propomos novamente nesta ocasión, que se cre 
unha listaxe con todas as persoas participantes no 
concurso de méritos e que a listaxe se ordene pola 
puntuación obtida nel, sen excluír ninguén.  

A cobertura provisional das prazas ten que estar 
limitado ao remate do curso escolar e a praza 
debe ofertarse inmediatamente na seguinte 
convocatoria e isto debe aparecer expresamente 
no texto da convocatoria. 

Propostas da CIG-Ensino ao Baremo 
Na convocatoria do ano 2016 propuxemos que a 
organización dos diferentes apartados do baremo 
se acomodase aos que se conteñen noutras ordes 
e a Consellaría, malia amosar a súa conformidade 
na Mesa, mantivo a estrutura do borrador que é a 
mesma que trae agora. Seguimos sendo 
partidarias da maior homoxeneidade nos 
concursos.  

Apartado 2.1. Actividades relacionadas coa 
Orientación Educativa.  

Deberían recollerse tamén temas transversais, 
para que non haxa equívocos á hora de aplicar o 
baremo. As actividades formativas relacionadas 
coa orientación deben ter maior puntuación. 
Propoñemos que se incremente un punto até un 
máximo de 3.  

Apartado 4.2.2. Titulacións.  
Propoñemos incrementar a puntuación por 
titulacións de 1º ciclo pasando de 0,25 a 0,5 e de 
2º ciclo até 1 punto desde o 0,5 proposto no 
borrador. Non aparece especificado no baremo a 
puntuación para os premios extraordinarios que si 
se teñen en conta noutros concursos. Na última 
convocatoria propuxemos que se incluíra cunha 
puntuación que podería ser 0,2 de acordo co que 
se establece para os outros méritos do mesmo 
apartado. Na Mesa a proposta foi aceptada pola 
Consellaría e finalmente non se modificou o texto 
final. Aceptan incluír a puntuación por premios 
extraordinarios. 

Apartado 5.1. Antigüidade como funcionariado. 
Propoñemos incrementar 3 puntos até un máximo 
de 6.


