
A Consellaría ten a capacidade de desfacer 
moitas das melloras que se conseguen en 
educación e normalmente pola vía da 
unilateralidade: toma decisións sen contar 
con ninguén e, en moitos casos, dun xeito 
arbitrario e incoherente.  

Así, fronte aos avances positivos que se deron 
nos últimos co incremento na oferta de 
vacantes, logo do traballo realizado pola CIG-
Ensino coa denuncia das altas taxas de 
provisionalidade, curso tras curso constátase 
unha descoordinación e falta de rigor nas 
vacantes, cun desfase cos destinos do CADP. 

Tanto as vacantes do Anexo II como as 
posíbeis resultas do Anexo III convertéronse  
nun catálogo de Orientación e como facemos 
reiteradamente, solicitamos que se negocien 
previamente nas Xuntas de Persoal ou nesta 
Mesa Sectorial a relación de prazas de 
orientación, os centros a compartir e os 
centros adscritos. 

Vimos demandando desde hai anos que os 
responsábeis da Consellaría fagan o traballo 
dunha vez.  Debe existir un plan detallado e 
negociado para dar estabilidade aos 
centros. A proposta da CIG-Ensino xa é 
coñecida:  

Orientación a tempo total en todos os 
centros de máis de 6 unidades.  
Limitación dos centros adscritos. 

Compartición de centros con carácter 
excepcional e limitación de unidades e 
atender. É preciso un estudo da 
compartición dos centros en función de 
unidades, número de alumnado total e 
distancia entre centros. Para a CIG-Ensino 
a suma de unidades cando se comparten 
centros ten que ser inferior ás unidades 
para unha praza a tempo total, agás casos 
excepcionais de centros rurais con moi 
pouca matrícula que se deben negociar. 

A situación da atención á diversidade nos 
CPI. En cursos anteriores solicitamos que se 
fixese unha revisión  das necesidades dos CPI. 
Hai algúns que polo escaso alumnado non 
precisarían unha segunda en Orientación, 
mais hai outros si. Naqueles CPI nos que polo 
total de alumnado ou por casos de NEAE 
existentes sexa conveniente deben dotarse 
esas prazas.  

A Consellaría non tivo en conta esta solicitude 
e este curso, caracterizado polos recortes, 
vemos como non só non se reforza a atención 
a diversidade senón que mesmo recorta 
prazas de PT. Son varios os CPI nos que non se 
está a cubrir unha das dúas prazas. 
Reclamamos que se cubran con carácter 
definitivo e que muden as normas para 
segundas prazas de Orientación. 
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A orientación, un xoguete nas mans da Consellaría:  
precisamos unha rede de Orientación negociada





Eliminar o requisito de levar 2 anos 
no últimos destino definitivo. 
Demandamos a eliminación do requisito de levar 

dous anos no destino para participar. Xa se nos 

dixo o curso pasado que non nos podiamos 

acoller á Disposición Adicional 1ª  do Real Decreto 

1346/2010 de concurso de traslados e o artigo 

91.2 da Lei 2/2015 de Emprego Público de Galiza 

(LEPG)  que reduce de 2 anos a 6 meses a 

permanencia nun destino definitivo para poder 

participar nun concurso específico. Cremos que 

non ten sentido fixar o prazo de 2 anos nun 

concurso específico. 

Participación do profesorado en 
prácticas 
Solicitamos que as mestras e mestres que 
veñen de aprobar as oposicións poidan 
participar no concurso específico.  

Baremo 
A CIG-Ensino é partidaria de que as titulacións 
que se fixan como dereito preferente 
(psicopedagoxía, psicoloxía, pedagoxía,…)  
sexan requisito e non mérito. Seguimos a 
demandar a modificación do Decreto 
120/1998. 

Reclamamos que se elimine ou reduza a 
puntuación subxectiva ou que cando menos 
se eliminen discriminacións para o 
profesorado. Isto podería facerse neste 

concurso específico, en que non teñen por 
que manterse determinados apartados do 
CXT. 

Mantemos todas as solicitudes que xa 
expuxemos para o baremo xeral do CXT 
matizando o seguinte: 

O tope de puntuación para outras 
funcións docentes: o baremo actual 
premia a función directiva sobre as 
demais responsabilidades e cargos ao 
limitar estas a 5 puntos cando o tope do 
apartado chega a 20. Propomos, como no 
CXT, que se elimine o tope para o apartado 
4.3. Deste xeito ten máis valor ocupar a 
dirección dun centro que estar moitos 
anos na xefatura de departamento de 
Orientación dun centro.  

Hai apartados que, como vimos dicindo 
todos os anos, están de máis neste 
concurso no que só pode participar 
profesorado do corpos de mestres: 

Apartado 1.2.3.: a antigüidade en 
corpos de subgrupo inferior non 
existe. 

Apartado 2: corpo de catedráticos, 
nin existe o caso nin ten sentido. 




