
A CIG-Ensino reclama un incremento de 9 prazas, co que falaríamos de 121 prazas nesta convocatoria.
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PRAZAS DE ATENCIÓN PREFERENTE 
Volve quedar patente que as prazas de atención preferente non se están 
usando coa función para a que foron creadas, senón para cubrir as carencias 
dos centros educativos na atención á diversidade.

mesa 
sectorial

Como é sabido a CIG-Ensino non é partidaria 
desta modalidade de concurso e cremos que hai 
que potenciar os postos de traballo de atención 
á diversidade de carácter fixo. Debe estudarse a 
existencia de centros nos que habitualmente se 
precisan estes apoios educativos e dotalos de 
máis prazas no cadro de persoal definitivo.  

E a realidade desta convocatoria danos a razón 
vendo o alto número de prazas que aparecen sen 
perfil específico algún, destacando as prazas e 
audición e linguaxe en secundaria, esperemos 
que isto axude á Consellaría a darse conta que 
ten que dotar aos IES de prazas de AL no CXT. 

Volve quedar patente a necesidade de aumentar 
os equipos de orientación específicos cando hai 
centros que non lograron presentar a tempo a 
solicitude das prazas desta comisión á espera do 
informe do EOE. 

Ten que mellorar o sistema de información e 
comunicación dos centros: as direccións e as 
xefaturas de orientación teñen que coñecer con 
suficiente antelación que se vai abrir esta 
convocatoria para que poidan formular 
solicitudes e achegar os informes pertinentes. 

Demandamos garantías da revisión das 
prazas solicitadas polos centros. 
Como xa dixemos, as limitacións de persoal e do 
propio número de equipos específicos de 
orientación dificultan unha correcta tramitación 
e os datas nas que estamos non axudan. 
Demandamos que antes de publicar a orde coas 
vacantes haxa tempo para revisar as demandas 
dos centos, que non son responsábeis da mala 
organización da administración. Serán 
analizadas todas as prazas presentadas polos 
centros e OOSS antes da publicación no portal 
educativo, non no DOG, o luns 14 de xuño. 

CENTRO CONCELLO PRAZA

CEIP Recimil Ferrol 1 PT (3) con preferencia de SAAC

CEIP A Fraga As Pontes de García Rodríguez 1 PT con afín AL (2)

CEIP Luís Seoane Mera 1 PT (2)

CEIP Ría do Burgo A Coruña 1 AL (2)

CEIP San Marcos Abegondo 1 PT

CEIP Otero Pedraio Laracha 1 PT

CEIP Juan Fernández Latorre A Coruña 1 AL

CEIP As Fontiñas Santiago de Compostela 1 PT (1 e 2) e 1 AL (2 e SAAC)



A obtención dun dos postos ofertados a concurso implica un destino 
en comisión de servizos até que alumna ou alumno que motiva a 

prazas remate a etapa educativa ou por un período máximo de 6 anos.

Persoal participante. 
No artigo 2 debe ampliarse a posibilidade de 
participación ao persoal interino. Neste caso a 
continuidade na praza estaría vinculada a ter 
dereito a traballar pola orde de colocación na 
lista de persoal interino. Van valorar a proposta 
da CIG-Ensino de que poida participar o persoal 
interino.  

Eliminar a limitación da petición a 10 prazas, 
visto o “non perfil” de moitas das prazas non ten 
senso esta limitación. Non aceptan retirar o límite 
por cuestións de dificultade na adxudicación. 

Baremo e requisitos. 
Formación. Demandamos, tal cal fixemos na 
anterior convocatoria, que unha vez que non se 
esixe a homologación nas actividades dos 
apartados 4.1 e 4.2 se sexa moi coidadoso e que 
só se acepten as que estean directamente 
relacionados coas prazas que se piden. 

Necesidades de persoal non docente. 
Foron varios os centros os que se dirixiron á CIG-
Ensino e, aproveitando a comunicación das súas 
demandas, nos trasladaron as necesidades de 
persoal coidador. Non é un tema desta Mesa mais 

non queremos deixar de facer constancia da 
necesidade dun incremento deste persoal. 

Periodicidade anual e revisión das necesidades 
dos centros. 

Con independencia de que como CIG-Ensino 
seguiremos a demandar un incremento 
importante de prazas definitivas de PT e AL,  
solicitamos unha mellor planificación do traballo 
da Consellaría con esta convocatoria:  

- Instrucións homoxéneas á Inspección 
Educativa das catro provincias sobre os 
criterios para dotar estas prazas ou para 
incrementar o catálogo definitivo. 

- Comunicación aos centros unha vez pechado 
o prazo de matrícula (e se coñeza tamén a 
futura escolarización de alumnado con 
atención preferente) da apertura dun prazo 
para remitir informes e solicitudes. 

- Convocatoria, previa negociación na Mesa, no 
mes de maio.


