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UN NOVO MODELO
DE LOITA SINDICAL
QUE MIRA ÁS ORIXES:
A CUT ENSINO

A CUT Ensino xorde coa
aspiración de ocupar un espazo
sindical deserto: o das
traballadoras e traballadores do
ensino que acreditan na
democracia de asemblea, na ética
e a honestidade obreira e na
necesidade de lle facer fronte á
brigada de demolición do público
patrocinada polo Sr. Feijóo.
A CUT Ensino nace nun
desafortunado ermo sindical.
Logo de 45 anos de sindicalismo
no sector o resultado non pode
ser máis desalentador. Toda
aquela forza combativa e a coraxe
das traballadoras e traballadores
do ensino de todas a categorías
que lle disputaron a hexemonía ao
degradado modelo sindical de
CCOO e UGT, acabou sendo
reconducida a un modelo sindical
fundamentado na delegación, na
perda da voz propia e na
incapacidade de frear as veces
que for preciso o monstro
neoliberal e colonial coa
intelixencia e a perspicacia das
compañeiras e compañeiros que
fixeron nacer aquel sindicalismo
vivo e emancipador que facía do
noso país un lugar un pouco máis
grande. 

O resultado: un activismo
desactivado. Con centos e centos
de traballadores e traballadores
con vontade transformadora e
coa responsabilidade ética e
política de aprenderlle alternativas
a xeracións enteiras foron
arrastradas por unha especie de
parasindicalismo dos xestos. A
folga dun día, a foto protesta, a
inexistencia da asemblea, a
mobilización que non se prepara,
o cadro sindical que non
comparece. A negociación que se
prosegue só pola vontade de
perpetuar as liberacións. Galiza
sacrificaba así, malfadada, a
posibilidade que o movemento
obreiro introducir no taboleiro:
transformalo todo. Na
administración pública, moito máis
que en ningún outro lugar, pasou a
se confundir o sindicato coa
asesoría xurídica, e a
burocratización do corpo obreiro
do ensino acabou por
desarmarnos.  Entre tanto, o pisón
neoliberal segue a asfixiar as
nosas escolas, empurrando ás
xeracións vindeiras cara ao ensino
privado.
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O único sindicalismo que se pode
mostrar forte é o que remove, con
esforzo, autocrítica e mobilización, as
discriminacións entre castes de
traballadoras e traballadores. O resto 
é mera xestión da nosa derrota
colectiva, por sempre, e para sempre

A CUT ensino nace porque toca
activar o freo de emerxencia. E
nace con agrado sobre o terreo
fértil da fugaz pero intensa
experiencia da Unión Sindical
Docente de GalIcia (USDG). A
achega das compañeiras e
compañeiros que lle deron vida a
este proxecto fíxonos aprender a
escoitar outra volta. Máis unha vez,
tamén no ensino, as precarias e os
precarios. As temporais. As
flexíbeis. As acaladas. A derrota
da conciencia de clase e a ética
sindical sentíase máis que nunca
no feito de que no sector chegou
a considerarse normal a habitual
cisión capitalista entre as
“produtoras e produtores” de
segunda, que deben sufrir a súa
propia ventura, e aquelas que xa
non o son. A derrota da
conciencia de clase e a ética
sindical sentíase máis que nunca
no feito de que no sector chegou
a considerarse normal a habitual
cisión capitalista entre as
“produtoras e produtores” de
segunda, que deben sufrir a súa
propia ventura, e aquelas que xa
non o son. 

Un feito, se callar, aínda máis
preocupante cando diversas
inciativas sindicais nacionais
tomaban alento e forza coa 

enerxía das e dos interinos que
procuraban dignidade, xustiza e
reparación. A desmemoria outra
volta, entón, ou o mero cálculo
electoral.
A CUT expresouno reitaradamente
fronte ás ensoñacións e ás visións
romáticas da loita obreira. Cando
as compañeiras e compañeiros
dunha empresa da automoción ou
un estaleiro paran en seco a
produción para protexer ás súas
compañeiras e compañeiros
temporais fanno con vontade,
persistencia e visión de futuro.
Porque nelas e neles, e no trato
que se lles dispensa, está tanto o
futuro das condicións de traballo
nun sector como, no caso do
sector público, o propio futuro
dos nosos servizos. Non hai
absolutamente ningunha
explicación satisfactoria ao
abandono á súa sorte de milleiros
de interinos e interinas no ensino
que non proveña do gremialismo
antiobreiro, do acomodamento na
tradicional estampa obreirista de
salón ou do desinterese directo
por facerlle un fronte sindical á
brigada de demolición colonial e
neoliberal de Feijóo. O único
sindicalismo que se pode mostrar
forte é o que remove, con esforzo,
autocrítica e mobilización, as
discriminacións entre castes de
traballadoras e traballadores. O
resto é mera xestión da nosa
derrota colectiva, por sempre, e
para sempre.
Con esta bagaxe de fondo, a
bandeira da igualdade que
defedemos, chegou o momento
tamén de empurrar máis alá.
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Apostamos por converternos con moito
esforzo pero tamén moita humildade
(conscientes da nosa dimensión e das nosa
limitacións) na alternativa da dignidade de
todo o ensino. Esta é a casa das obreiras e
dos obreiros do ensino. Das que se sinten a
ras coas produtoras da fresa, dos
limpadores, das carpinteiras ou dos peóns
dunha cadea de montaxe. A casa das que
comparten un anceio común de
democracia radical, de discutir o futuro do
seu sector na asemblea de base, de
comparecer e dar exemplo coa súa ética
sindical e obreira, de entregarse á loita
sindical para producir futuro. Das que
queren para si un sindicato combativo e de
clase, feminista, anticapitalista, diverso e
inclusivo no seu sector.
Nace a CUT Esino, e estás convidada ou
convidado a vermos medrar
colectivamente este proxecto. Porque se
vai construír con todas as mans. Porque
calquera contribución importa. Polo ensino 

público, galego e universal. Porque o país
importa. Porque derrotar a precariedade é
asunto de todas. E porque o mundo non
muda se as que ocupamos o noso lugar nel
non nos decidimos a dar un paso adiante.

Esta é a casa das obreiras e dos obreiros
do ensino. Das que se sinten a ras coas
produtoras da fresa, dos limpadores, das
carpinteiras ou dos peóns dunha cadea
de montaxe. A casa das que comparten
un anceio común de democracia radical,
de discutir o futuro do seu sector na
asemblea de base, de comparecer e dar
exemplo coa súa ética sindical e obreira,
de entregarse á loita sindical para
producir futuro.
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CAMIÑO DO SINDICALISMO
DE TODAS: DA USDG Á CUT

Marcha 
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Rolda de prensa

xunto a En Marea

de denuncia da

situación
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CUT ENSINOCUT
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l
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Curso 2019-2020

Curso 2020-2021

Disolución da

USDG-CUT e

nacemento da

CUT Ensino

Participación na

Asemblea da

Marea Verde do

Ensino en Vigo

Participación na

marcha e peche

de FOANPAS en

Vigo

Denuncia da

situación caótica

e improvisada

tralo parón

COVID

Campaña

sobre o 25N
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Participación no

Encontro das Mareas
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Curso 2021-2022
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b
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calquera eido (económico, social, profesional,
cultural) para conseguir a súa melloría, así como 
 a da clase traballadora en xeral.

UN SINDICATO FEMINISTA

Consideramos a loita feminista como unha parte
fundamental da xustiza social, polo que
defendemos e promovemos calquera acción ou
iniciativa na busca dunha equidade efectiva. Con
tal fin a Secretaría das Mulleres é un elemento
chave na nosa loita. 

UN SINDICATO QUE DEFENDE OS SERVIZOS

PÚBLICOS

A CUT defende e protexe a existencia de
servizos públicos de calidade, entre eles, do
ensino. Opoñémonos a calquera pretensión da
administración, partido político, central sindical
ou calquera outro grupo, de desvalorizar,
precarizar ou recortar os servizos públicos, tanto
nos seus programas oficiais coma actitudes ou
declaración públicas. 

POLA TRANSFERENCIA DAS COMPETENCIAS

NO SECTOR PÚBLICO E A CREACIÓN DUN

MARCO ÚNICO GALEGO DE NEGOCIACIÓN

Opoñémonos a que os servizos públicos da
Galiza sexan negociados e dirixidos a centos de
quilómetros do noso país e exiximos a
competencia absoluta sobre este eido. 

UN SINDICATO QUE APOSTA POLA UNIDADE

Na busca dunha maior xustiza social,
promovemos as relacións con calquera central
sindical ou asociación que loite polos mesmos
principios, tanto a nivel nacional, estatal ou
internacional. Pola contra, rexeita colaborar con
aquelas outras organizacións de calquera clase
que defendan principios que entran en
contradición coas liñas ideolóxicas defendidas
por este sindicato. 
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LIÑAS DE
PENSAMENTO

A CUT é un sindicato independente na toma
das súas decisións, sen admitir inxerencias da
administración, dos partidos políticos, da
patronal ou de calquera outro grupo
económico ou de presión. As decisións
emanan da vontade da asemblea, expresada
de xeito democrático. 

UN SINDICATO DEMOCRÁTICO

O funcionamento da CUT está baseado na
democracia. Toda a afiliación ten os mesmos
dereitos. Os cargos son elixidos mediante
mecanismos democráticos e calquera pode
participar deles: elixir e ser elixido.

UN SINDICATO DEMOCRÁTICO 

A CUT-Ensino organízase en asembleas,
entendidas como mecanismos de debate e
discusión. Toda a afiliación ten o dereito de
participar da dinámica asemblearia baixo o
principio dunha persoa, un voto. Os acordos
tómanse inicialmente por consenso e, se é
necesario, por votación.

UN SINDICATO PLURAL

Na CUT conviven diferentes xeitos de
entender a vida política e social. Garántese a
liberdade de expresión e pensamento no seu
seo, sempre que non atenten contra os nosos
principios ideolóxicos.

UN SINDICATO GALEGO

O galego é o idioma oficial da CUT, e Galiza o
seu ámbito de actuación. Será a única lingua
usada nas nosas canles comunicativas, como
norma xeral.

UN SINDICATO DE CLASE

A CUT oponse a calquera tipo de explotación,
sexa no ámbito público ou privado, e nas
dimensións económicas, políticas, sociais ou
culturais. Representamos, defendemos e
promocionamos os intereses da afiliación en
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O retrato do Sector Público Galego
é o dun sector público amoreado
de contratos de traballo ruinosos,
precarios, inseguros. Un sector
público galego de traballadoras
dóciles por imposición, baratas, sen
dereitos. A pesar do castigo e do
ridículo que todas as
administracións do estado español
levan décadas escenificando ante
as Institucións Europeas e o seu
Tribunal, a mensaxe segue a ser a
mesma: o sector público empeora
de maneira devastadora os
indicadores de temporalidade e
precariedade do propio sector
privado, que non é nin nunca foi un
exemplo. 
Por todo isto, o pobo traballador
galego tomou a decisión de ocupar
nos últimos tempos as rúas e
mesmo o estrado do parlamento
galego mediante unha Proposición
de Iniciativa Lexislativa Popular para
a extraordinaria consolidación de
emprego e a adquisición de fixeza
do persoal en fraude ao servizo do
sector público autonómico galego,
promovida por este sindicato e
respaldada por máis de 10.000
sinaturas dos galegos e galegas,
para que non se faga máis oídos
xordos a este problema. Logo de
case 40 anos do chamado estado
do benestar, os diferentes
gobernos non foron quen de atallar

o mal endémico dos servizos
públicos: a contratación temporal
e abusiva. Hai que ser críticas coa
nosa historia, e durante estes máis
de corenta anos non existe un
precedente ou unha decisión
valente que lle poña couto a esta
situación dramática.
Incluso nos últimos anos e
botando man dos sindicatos de
concertación CCOO, UGT e CSIF
chegáronse a pactar, de costas ás
afectadas, medidas cosméticas
que baixo a retórica de propoñer
unha solución supuxeron
auténticos ERES encubertos.
Acabáronse pactando sen
consensos e sen diálogo
mecanismos dirixidos a expulsar
do emprego público ás
traballadoras temporais, con todas
as complicidades. Enganándonos
sobre o obxectivo das diversas
medidas, que non era outro que
expulsar a quen molesta ou
reclama os seus dereitos. 
Así é como se dilapidaron os
nosos recursos, na dinámica máis
absurda da historia: contratar,
formar e logo despedir ás
traballadoras abusadas. A
dinámica de contratación no
Sector Público Galego foi a de
expulsar do sistema ás
traballadoras con máis
antigüidade, sen ningún tipo de

A LOITA CONTRA A
PRECARIZACIÓN DAS
EMPREGADAS
PÚBLICAS
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reparación, para contratar no seu
lugar a outras novas, que volverían
sufrir na súa pel o abuso e o
drama da temporalidade. A listaxe
de escusas para non lle poñer
solución é interminable: recortes
orzamentarios, taxa de reposición
0 e mesmo amortización de
prazas co único obxecto de
despedir, a custo de sacrificar os
servizos publicos e a súa calidade.
Prescindir das traballadoras
temporais non implica darlle
oportunidades a outras cidadás.
Todo ao contrario. Tan só implica
deteriorar o sistema público. E
permitir que o noso sector
público afogue por falta de
persoal. Esta é a mellor maneira
de abrir as cancelas da
privatización dos nosos servizos. 
 Hoxe por hoxe a única saída é dar
solucións xustas e reparadoras
para as empregadas públicas
abusadas. Hoxe por hoxe, baixo a
estrita supervisión dos Tribunais
europeos, a única solución viable
é outorgarlle a posibilidade de
adquirir as súas prazas en
propiedade.

Redución da Temporalidade,
queda ben claro que os gobernos
e os parlamentos autonómicos
son os grandes protagonistas pois
teñen participación esencial na
ordenación do persoal do sector
público autonómico. Construír un
emprego público xusto, digno,
con dereitos e de calidade
depende das decisións que
tomen. Estamos convencidas de
que a única solución legal, viable e
xusta para porlle fin á lacra da
temporalidade é o
establecemento dun instrumento
para que o persoal abusado poida
adquirir a fixeza, a través dun
mecanismo excepcional que
repare o abuso, destinado a todas
as traballadoras temporais,
sometidas a fraude e a
contratación irregular,
independentemente da duración
dos seus vínculos. Somos
absolutamente conscientes de
que non existe outra fórmula. E
esa é a nosa proposta.
Este problema non se amaña coa
lei actual, xa que é insuficiente
para dar estabilidade ao
profesorado temporal galego e
ademais pode crear unha
situación de maior precarización
no sistema de listaxes de
contratación temporal que se
aveciña, por iso a resposta só é
posible despois de moito traballo,
dun diálogo fluído con sindicatos,
asociacións de persoal temporal e
outras organizacións sociais que
fortalezan a calidade do ensino
coa seguridade laboral para o
total do seu cadro de persoal. 

A dinámica de contratación
no Sector Público Galego foi
a de expulsar do sistema ás
traballadoras con máis
antigüidade, sen ningún tipo
de reparación, para contratar
no seu lugar a outras novas,
que volverían sufrir na súa
pel o abuso e o drama da
temporalidade.

Á vista da aprobación no
Congreso dos Deputados da
reforma do EBEP e a Lei de 
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Todas as docentes recoñecemos
que existe un problema non resolto
arredor das titorías de grupo. As leis
educativas e a administración
recoñecen a importancia da acción
titorial e obrígasenos a ser
competentes á hora de ser titoras. 
As organizacións da Mesa Sectorial
de educación lograron no ano 2006
un acordo no que se pasou a pagar
o complemento de acción titorial a
todo o profesorado que
desempeñase a tempo completo
algunha función a maiores do seu
labor docente: dinamización da
biblioteca, TIC, proxectos de todo
tipo, e para todo o profesorado de
primaria con, daquela, 21 horas ou 18
horas en secundaria. Este acordo
supuxo un avance incuestionable
cara ao recoñecemento do noso
labor alén da docencia directa.
Pero hai unha eiva neste acordo:
incluír a acción titorial de grupo en
Secundaria como un labor
equiparable ás demais listadas, cando
non o é nin en reducións horarias para
o seu desempeño nin en carga
efectiva de traballo, e convértese nun
traballo nada atractivo e obrigado a
facer ao último en entrar pola porta en
moitos dos casos.
Atopámonos por tanto cun dobre
problema: quen ten que ser
designado titor de grupo e que
recoñecemento ten ese labor.
Con respecto á súa designación, no 

ROC (Regulación Orgánica de
Centros), o Artigo 58 deixa ao libre
albedrío do equipo directivo a súa
designación. Fala este artigo de
escoitar aos Departamentos de
orientación e didácticos do centro,
pero non establece ningunha
preferencia, prelación ou indicación
clara para tal nomeamento, que nin
sequera ten a consideración de
cargo, a pesar da responsabilidade
e funcións que leva aparelladas.
Non é casual que en moitas
ocasións este ingrato labor recaia
no persoal provisional,
especialmente nas interinas, e nos
cursos máis problemáticos ou de
maior número de alumnado e con
máis necesidades e horas de
traballo. Un xogo perverso ao que
nos obriga a administración por
intentar non ser un tonto útil pola
súa incompetencia. Ninguén
debería ter que verse nesta tesitura
sen estar sometida a criterios
puramente pedagóxicos, polo que
primaría a continuidade no centro
ou grupo para ser titor, tal e como
se fai nos grupos de Infantil e/ou
Primaria. Pero certo é que ninguén
ten por que asumir unha carga de
traballo tan tediosa sen criterio e
sen recoñecemento algún.
O ROC (Regulación Orgánica de
Centros) establece ademais da
designación e as funcións para os
titores de grupo no seu artigo 59.
Nin máis nin menos que 22 son as
funcións atribuídas ao titor/a. Esa
competencia sáenos do lombo e
á Consellería de balde.

LIÑAS DE TRABALLO
ESPECÍFICAS

O recoñecemento das titorías
de alumnos no Ensino
Secundario
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A hora semanal de titoría:
preparala require tempo,
flexibilidade e capacidades
pedagóxicas alén da docente.
A burocracia: xustificación de
faltas, informes múltiples e
incidencias diarias (partes,
enfermidades, etc).
O trato coas nais e pais: o titor
está obrigado a manter un
contacto permanente cos pais
e nais, e expoñerse a eles. Para
máis a hora de atención dada
como a calquera outro
docente do grupo, é un
atropelo en toda regra ao
tempo e labor empregado na
titoría por un titor/a. Ademais,
é imposible de respectar: por
un lado moitas nais e pais non
poden acudir nese horario e,
por outro, temos que atender
varias citas semanais,
establecendo horas á marxe
do noso horario.
O trato co grupo-clase: ser
responsables do bo
funcionamento e o bo clima
entre o noso alumnado. Tratar
cos problemas de convivencia
e, en moitos casos, exercer de
nais e pais do noso alumnado, 
 facendo un seguimento
emocional e implicándose na
problemática de cada fogar.

Que recoñecemento hai deste
traballo? Que tempo dedicamos a
esta función? As titorías de grupo
nin están recoñecidas
economicamente nin teñen un
reflexo real no horario do
profesorado, cando todas sabemos
que dedicamos moitas horas, a
maioría extra, a esta función:

Por todo o exposto esiximos o
recoñecemento do labor do titor

de grupo como unha carga de
traballo e desempeño
diferenciado e extraordinario,
sendo unha das funcións máis
importantes durante a Educación
Secundaria Obrigatoria e tamén
no Bacharelato e Ciclos, aínda que
en menor medida. Esiximos que
se faga un nomeamento como
cargo, coa súa correspondente
redución horaria que non debe
ser menor de 3 horas semanais e
específicas para o titor/a de
grupo, para labores en exclusiva:
burocracia e reunións con familias,
co Departamento de Orientación,
etc. E tamén pedimos a
retribución económica
suplementaria como calquera
outro cargo do centro (Xefatura
de Departamento, Dinamizador
Lingüístico, etc).
Non é de recibo que se esquilme
laboralmente aos titores/as, que
son obrigados a traballar moitas
máis horas e desenvolver moitas
máis competencias de maneira
totalmente gratuíta.

O número de sesións lectivas e non
lectivas que debe impartir un
docente marca o seu horario e
carga de traballo de forma moi
distinta nos diferentes corpos, á
hora de ser contabilizadas.

Horarios de 50 minutos

Corpo de ensino Duración 
das sesións

ESO e Bacharelato

Primaria, Infantil e Especial

Escolas Oficiais de Idiomas

Conservatorios de música 
e danza

Educación de adultos

Escolas de arte dramático

Escolas de artes e oficios
Formación Profesional (IES)

Formación Profesional (CIFP)

60 minutos

60 minutos

60 minutos

60 minutos

50 minutos
60 minutos

45-50 minutos

45-60 minutos

50 minutos



16

Este cadro quere evidenciar as
diferenzas existentes e o caos na
distribución das sesións de traballo
dos diferentes docentes chegando
a depender do tipo de centro no
que se imparta. Por non falar do
desorde absoluto reinante na
Educación Primaria, Infantil e
Especial, na que as sesións varían
entre 45-60 minutos segundo
estableza cada centro.
Atopámonos docentes de FP que
teñen que traballar 230 minutos
máis (3,8 horas semanais) se
imparten nun CIFP que nun IES;
docentes de ensinanzas artísticas e
escolas de idiomas con sesións de
60 minutos; de secundaria con 50
minutos ou de adultos de 45
minutos.
Dende a CUT Ensino pedimos
sesións de 50 minutos para todo o
profesorado, contabilizadas de igual
forma para todos eles, de maneira
que ninguén traballe máis horas que
os compañeiros como medida
democratizadora: mesmo tempo de
traballo, memos dereitos e soldos.

retribución e recoñecemento ao
seu labor, anula as motivacións
externas ao traballo ben feito. Só
que da a motivación interna, cada
día máis feble.
A carreira profesional docente é
un problema que foi aprazado
dende os inicios da democracia.
Porén, a OCDE resalta que os
docentes motivados poden
marcar a diferencia real na
aprendizaxe e os resultados na
vida escolar dos estudantes.
Mellorar a efectividade, eficiencia
e equidade da educación
depende de garantir que as
persoas competentes queiran
traballar como docentes.
A non existencia dunha política de
incentivos promove ou certos
comportamentos ou desalenta: os
malos profesionais son tan
recoñecidos como os bos. 
O sistema de incentivos son unha
ferramenta do sistema para
xestionar os equipos docentes e
motivar, recoñecer e atraer aos
docentes motivados.
Este sistema xa se comezou a
aplicar en Catalunya e converteuse
nun instrumento imprescindible na
política do profesorado catalán.
Non se trata de avaliar, senón de
premiar e incentivar a aquel que fai
méritos, creando unha dinámica de
mellora continua da calidade do
ensino público, como ocorre no
resto de carreiras profesionais dos
funcionariado público. 
Dentro deste recoñecemento e
sistema compensatorio incluiríase
tamén a asunción de grupos de
especial dificultade por parte dos
docentes que os soliciten ou
atendan en sorte.

A carreira profesional docente

Os docentes galegos ven no día a
día como a medida que aumenta a
súa experiencia profesional, os
incentivos son mínimos. Esta
situación leva a que os docentes
co paso dos anos teñen case o
mesmo soldo que os que acaban
de empezar. É dicir, estímulos e
recoñecemento están ausentes
durante a súa carreira, ambos
aspectos clave para a mellora da
calidade e equidade educativas.
A defensa sindical tradicional de
que todos os docentes, fagan o
que fagan, teñan a mesma 
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Redución da actividade lectiva 
para maiores de 55 anos

Atención na Biblioteca do centro.
Actividades complementarias
ou extraescolares.
Participación nos Contratos-
Programa no que estea o
centro (TEI, Convivencia, Plan
Director, etc.).
Control do absentismo escolar.
Actividades relacionadas co
fomento da lectura, nutrición,
drogodependencia, etc.
Titoría de docentes en
prácticas.

Dende a CUT Ensino consideramos
que os docentes entre 55-59 anos
que presten servizo deben poder
acollerse, se así o desexan, á
seguinte medida: substitución de
horario lectivo por outras tarefas
non lectivas. Prolongarase ata
acadar o tempo necesario para
xubilarse, de non poder acollerse á
xubilación anticipada.
O tipo de actividades que o
profesorado que se acolla a
redución pode desempeñar serán:

En definitiva, o profesorado
reduce horario lectivo pero estará
desenvolvendo outro tipo de
funcións non lectivas. O
departamento onde o profesor/a
se acolla á redución farase cargo
desas horas lectivas a maiores.

Lei 31/1995. A mesma Lei, no
artigo 4, establece que “serán
considerados danos derivados do
traballo as enfermidades,
patoloxías ou lesións sufridas con
motivo ou ocasión do traballo”.
Segundo a Lei Xeral da
Seguridade Social, entenderase
por enfermidade profesional a
contraída a consecuencia do
traballo executado por conta allea
nas actividades que se
especifiquen no cadro de
enfermidades profesionais que
sexa aprobado. Tamén deben
figurar as substancias, posturas ou
elementos de calquera índole que
as provoquen, en cada unha das
especialidades docentes.
O número de enfermidades
profesionais en docentes con
baixa efectiva, non se
corresponde coa realidade da
saúde laboral dos traballadores do
ensino: por unha banda hai unha
infradeclaración demostrable e
por outra banda, moitos casos son
tratados coma enfermidades
comúns polo Sistema de Saúde:
alerxias, burnout, problemas
articulares e músculo-
esqueléticas, afonías…. A CUT
Ensino solicita de maneira urxente
a ampliación e actualización do
cadro de enfermidades
profesionais docentes por
consideralo claramente
insuficiente. Para levalo a cabo
precísase: avaliación dos riscos
derivados da actividade
profesional, protocolo médico
específico, formación e
información.
Son necesarias intervencións
preventivas desde o ámbito
lexislativo, ligadas ao 

Ampliación do cadro de
enfermidades profesionais

A sinistralidade laboral comprende
todos os danos na saúde
consecuencia do traballo
realizado, é dicir, hai riscos para a
seguridade e a saúde asociados
ao exercicio da actividade
profesional, tal como se recolle na 
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coñecemento das peculiaridades de
cada posto de traballo. Hai que pór en
marcha unha normativa específica en
Prevención de Riscos Laborais para os
docentes, en función das condicións
laborais das diferentes
especialidades, unha a unha, dentro
de cada un dos corpos . Nese cadro
aparecerán todas as patoloxías e
elementos de risco que as provocan.
Os servizos de prevención deben
ofrecer unha vixilancia específica da
saúde e ofrecer o diagnóstico de
especialistas nas doenzas existentes
que implican unha correcta execución
no desempeño da docencia: funcións
cognitivas de concentración, memoria
e precisión ou físicas de movementos
repetitivos, cargas posturais, esixencia
vocal e auditiva, etc.
É imprescindible contar con
Comités de Seguridade e Saúde
Laboral con participación sindical.
Pola súa banda, as mutuas deben
constatar os posibles casos de
enfermidade profesional e asesorar
en materia de saúde e adopción de
medidas preventivas para evitar as
doenzas futuras.

excepcionalidade para incumprir
dito acordo, tal como está a facer
a Consellería na actualidade.
Os Catálogos deben ser revisados
anualmente e adecuarse ás
necesidades reais dos centros
educativos.
2- Materias afíns
A política de precarización e o
abuso da temporalidade son
consecuencia tamén da falla
dunha planificación xeral
educativa coherente. A
amortización de prazas e mingua
do servizo educativo provocan
que a Administración utilice a
situación non definitiva nos seus
postos do persoal para satisfacer
a oferta educativa cun número
crecente de “materias afíns”.
Así, denunciamos esta política de
desnaturalización da actividade
docente, que a partir da mala
planificación magoa de xeito
grave a calidade do ensino. Se
ben a existencia de materias
complementarias é lóxica ata
certo punto, opoñémonos a que a
Administración siga a provocar tal
descontrol na asignación de
materias distintas aos docentes
de xeito tan sistemático e masivo.
Solicitamos que se respecto o
Decreto de Especialidades que
existe na actualidade e que é
incumprido sistematicamente: RD
665/2015, de 17 de xullo.
A Consellería debe deseñar un
sistema transparente, serio e
rigoroso que garanta a
capacitación do profesorado para
impartir aquelas materias non
ligadas á súa especialidade, en
calquera caso, equivalente en
formación ao profesorado
especialista.

A planificaión xeral dos
centros. As materias afíns. 
A xestión democrática de
horarios e grupos

1- Sobre os cadros de persoal
Esiximos a creación dun Catálogo
de postos de traballo ou RPT, co
profesorado necesario para os
centros de Secundaria e FP e o
seu cumprimento. Tamén o
cumprimento escrupuloso do
Catálogo de Primaria, actualizado
e acordado no mes de xuño,
incidindo no non uso abusivo da 
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3- Xestión democrática: elección
de horarios e grupos
Dende a CUT Ensino queremos a
reformulación do apartado de
“elección de horarios” e a
distribución de áreas, materias,
cursos e, se é o caso, quendas
entre os membros dos
departamentos didácticos, da
Orde do 1 de agosto de 1997 pola
que se ditan instrucións para o
desenvolvemento do Decreto
324/1996 polo que se aproba o
Regulamento orgánico dos
institutos de educación secundaria
e se establece a súa organización
e funcionamento .
Todos sabemos a importancia que
ten para os propios docentes a
elección de horarios. En moitas
ocasións non existe acordo nos
departamentos didácticos para un
reparto de áreas, materias e
cursos, ou, ás veces, acontece que
se impón unha inercia de “deixar
para os que veñen novos” os
descartes dos outros membros do
departamento.
Este “statu quo” non debe
continuar. Velaquí unha das
manifestacións máis graves das
contradicións que operan “dende
dentro” do sistema educativo, a
desigualdade de trato, nos
propios departamentos
didácticos, afectando moi
negativamente á calidade do
ensino.
Se continuamos deixando que
subsista esta situación,
seguiremos a ver como en xeral se
produce unha situación de
insolidariedade manifesta que ten
repercusións negativas sobre o
alumnado e as súas familias. Esta
inercia provoca que exista unha 

desigualdade de trato na elección
de horarios e que conscientemente
haxa moitos docentes que traten de
descartar os cursos que non lle
interesan. A consecuencia é que se
dá na práctica unha mecánica
consciente de evitar á atención á
diversidade, diversidade que é máis
notable naqueles cursos que en
principio revisten máis dificultades
de aprendizaxe.
Isto afecta á atención educativa que
se pretende dar ao alumnado con
necesidades educativas, incidindo
con máis intensidade no alumnado
pertencente a familias con escasos
recursos económicos, sociais e ou
culturais.
Apelamos á solidariedade neste
apartado da “elección de horarios”,
a un reparto máis equitativo,
democrático e igualitario entre os
membros dos departamentos
didácticos, para así atinxirmos non
só a igualdade de trato, senón
tamén máis garantías de atender á
diversidade e estar así en mellores
condicións fronte ao abandono
escolar.
A elección de grupos e horarios
non debe facerse en nigún centro
educativo ata que estea nomeado
todo o persoal do centro. 

O profesorado técnico de
formación profesional

A LOM-LOE establece a
transformación das especialidades
de Profesorado Técnico de
Formación Profesional (PTFP) en
especialidades de Profesorado de
Secundaria (PS) para todo o persoal
que cumpra co nivel de titulación
requirido, i.e. grao con máster en
profesorado. Desta maneira estas
especialidades pasan a pertencer 



persoal aspirante a esta docencia.
Como mínimo débese valorar
explicitamente a formación na
familia profesional
correspondente en calquera
modalidade e non só os ciclos
superiores, como até o de agora,
e débese estudar a posibilidade
de esixir esta formación para optar
a esa docencia para beneficio do
alumnado, do propio profesorado
implicado e da calidade educativa
e profesional.
4- Esiximos que se establezan
medidas transitorias para o persoal
interino que non dispoña da
titulación requirida, particularmente
para aqueles cuxa experiencia
docente avala a súa capacidade e
particular flexibilidade ao estar
sometidos ao sistema de
interinaxe. Requirimos que todo o
persoal que se atope incluído nas
listaxes de substitución e interinaxe
na data de aprobación da nova lei
educativa LOM-LOE poidan
participar de forma indefinida nas
OPE que se realicen sobre esas
especialidades, podendo optar a
unha praza nas mesmas condicións
que o resto de aspirantes. Por
suposto, tamén permanecerán nas
listaxes e poderán optar a cubrir
substitucións e interinidades baixo
as condicións xerais recollidas na
Addenda de Interinos. De non ter
consolidado o posto, ao realizarse
unha OPE sobre a súa
especialidade a Addenda
establece a eliminación da listaxe
do persoal non consolidado. Neste
caso, este persoal reincorporaríase
á listaxe no posto que lle
correspondese segundo o
resultado obtido nas probas
correspondentes.
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ao grupo A1 e non ao grupo A2
como na actualidade.
A nosa postura:
1- Estamos plenamente de acordo na
unificación dos corpos de PTFP e PS
nun único corpo de PS do grupo A1.
2- Estamos en desacordo con que o
persoal funcionario de carreira que
non dispoña da titulación requirida
por defecto permaneza nun corpo
inferior, dado que realizará
exactamente o mesmo traballo e
3- Dada a cada vez maior amplitude
e variedade de materias e ciclos a
cubrir dende cada especialidade de
FP, estamos de acordo en que se
requira unha titulación universitaria e
máster en profesorado, prevendo
que unha amplitude na formación
facilite a capacidade de adaptación
e flexibilidade (en numerosas
ocasión excesivas) que estas
especialidades requiren.
Igualmente consideramos que,
sendo contornas ou niveis
profesionais diferentes ás que se
dirixen os estudos universitarios e
de formación profesional, e tendo
en conta a experiencia do persoal
docente, é fundamental que o
profesorado de formación
profesional, e moi especialmente o
profesorado das especialidade de 
 PTFP a incorporar a PS, teña
realizado formación específica en
relación aos módulos a impartir ben
sexa mediante a propia formación
profesional da familia
correspondente en calquera das
súas variantes (formación
profesional inicial de grao medio e
superior, permanente ou para o
emprego) ou mediante a
habilitación dunha formación
específica, de amplitude e
extensión suficientes, para o 



A nosa coordinadora é un espazo de
debate e traballo en equipo forxado a base
das experiencias nas aulas de todas nós,
formada por profesorado que
voluntariamente achega o seu
coñecemento ao grupo e sempre aberto a
novas incorporacións da afiliación da nosa
Sección de Ensino. 
Na nosa coordinadora non existen cargos
nin estruturas de poder.
 Ademais somos moitas máis compañeiras
as que conformamos o gran equipo da CUT
Ensino e todas nós somos parte activa do
sindicato, porque todas temos 
 responsabilidade sobre esta sección e
loitamos pola mellora do ensino e as
condicións laborais das súas traballadoras.

QUEN SOMOS E ONDE
ESTAMOS. COMO
PARTICIPO DA CUT?

A coordinadora de Ensino Agora mesmo somos un equipo amplo de
docentes cunha coordinadora, sempre
aberta a novas incorporacións e
asemblearia, con representatividade de
corpos diferentes de Primaria, Secundaria,
PTFP, Escolas de Artes, Conservatorios,
EOI, EEE, etc. : Mónica, Nilo, Noa, Enrique,
Andrea, Natalia, Luisa, Fran, Ralph, Xulia,
Iago, Carlos, Jaime... e moitos máis de nós
formando parte desta familia da CUT
Ensino.
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Como podes participar da
CUT Ensino
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Podes afiliarte ao sindicato e estar
ao día das nosas accións e
convocatorias no noso correo
cutensino@cutgaliza.org ou en
calquera dos locais comarcais da
CUT.

A CORUÑA | Rúa Barcelona, 90. Tfno: 881338836
COMPOSTELA | Travesa da Rúa do Sar á Rúa Clara Campoamor.
Tfno: 981584427
RIBEIRA | Rúa de Galicia, 4. Tfno: 981875282
OURENSE: Avda. de Marín s/n (Andén 1, Edif. ADIF, 2º andar). 
Tfno: 607515084
VIGO: Rúa Urzáiz, 71 entrechán. Tfno: 986220639
CANGAS: Avda. de Moaña, 17. Tfno: 986392003

Podes participar nas asembleas
abertas do profesorado sen
necesidade de estar afiliado,
publicitadas nas nosas redes
sociais de Facebook, Instagram,
Twitter e Telegram (CUT Ensino).

Locais comarcais

En que outras áreas do
sindicato podo participar?

Calquera afiliado/a, ademais das
actividades da sección de ensino,
pode participar do resto do
sindicato mediante os mecanismos
participativos e de representación
contemplados nos nosos estatutos.
As asembleas comarcais son
abertas a toda a afiliación e nelas
prográmanse accións, actividades e
analízase a situación da comarca e
onde é necesario intervir ou apoiar.
Ademais as afiliadas poden
participar das asembleas da
Secretaría das Mulleres e colaborar
na loita das compañeiras dende o
feminismo combativo e de clase.
Tamén debe acudir toda a afiliación
á celebración do Congreso e
Conferencias Nacionais do
sindicato. 

Asímesmo, toda a afiliación pode
participar dos procesos
democráticos para a elección dos
encargados das diferentes
responsabilidades do sindicato, nos
prazos e formas indicadas nos
estatutos. 

mailto:cutensino@cutgaliza.org
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