
UN ENSINO CARGADO DE FUTURO
Programa eleccións 2022 CUT Ensino

Compañeira que nos les, isto non é só un programa
electoral, é un proxecto colectivo que procura un
cambio, unha revolución contra un modelo caduco
de facer sindicalismo e que nace da raiba, do
inmobilismo e da decepción co presente.
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A CUT chega con ilusión a estas eleccións, agardando que o pisón que nos

abafa a todas sexa derruído dende as nosas aulas por nós, a clase

traballadora docente, as nosas compañeiras dos servizos, familias e o

noso alumnado, nunha conxunción que leve a nosa loita a todos os eixos

que conformamos a comunidade educativa.

A revolución, a loita, a combatividade é a marca da nosa colectividade

organizada na CUT. Non chegamos para esfregar máis costas alleas, non

chegamos para tomar piscolabis co quen nos nega os dereitos laborais e

básicos para o ensino público nos seus despachos.

A CUT chega porque é necesaria, porque a desinformación e a

manipulación fixeron emerxer a disidencia, un profesorado en pé con

outra visión da defensa da clase traballadora.

Convidámoste a unirte a esta ilusión colectiva, a este marco de combate

pola mellora das nosas condicións e dun servizo público indispensábel

para a creación dunha sociedade xusta, solidaria e con conciencia de

clase.

VOTA Á CUT O 1 DE DECEMBRO!
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UN MODELO DE LOITA NO SINDICALISMO GALEGO…
A CUT é unha central sindical da clase traballadora na que o conflito e logros de calquera sector

está presente e repercute no resto solidariamente. Os nosos principios de acción son os mesmos

na empresa privada ou na administración pública, mentres sexa a clase burguesa capitalista quen

siga a dirixir os nosos destinos:

- Combatitividade sindical. Non cremos no principio de paz social coas institucións no

contexto político actual. Esa suposta paz social non é senón unha trampa acomodaticia

para frear o avance do profesorado na loita polos seus dereitos.

- Solidariedade económica: a CUT susténtase unicamente coas cotas da afiliación e con

doazóns e achegas voluntarias.

- Aceptación de material mínimo de traballo sindical: a CUT aceptará o espazo de

traballo e material básico para o desempeño do traballo das delegadas sindicais, pero

nunca subvencións económicas alleas a este fin.

- Asemblearismo: funciona de forma horizontal e a soberanía reside na asemblea

convocada para a toma de decisións.

- Unidade Sindical: unha Central Sindical Única Galega libres de cargas burocráticas será o

obxectivo do sindicato tamén dende o ámbito do ensino.

- Pluralismo: na CUT Ensino poden convivir de forma pluralista as distintas maneiras de

concibir a vida política e social, garantindo a liberdade de expresión e pensamento

sempre e cando non contradigan os principios básicos de solidariedade e conciencia de

clase.
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… E UN NOVO MODELO PARA O ENSINO
O ensino como ferramenta básica e emancipadora ten que pivotar baixo uns parámetros básicos

que transcenden as áreas concretas do coñecemento académico. Estes son algúns dos máis

importantes para a CUT:

- Laicismo: exiximos a separación nítida e sen ambaxes de escola pública e crenzas

privadas mediante: a fin das materias de relixión nos centros públicos. A declaración como

persoal a extinguir tras a súa xubilación ou reasignación en centros relixiosos ou en labores

non docentes.

- Feminismos e diversidade afectivo-sexual: o noso feminismo será transfeminista,

anticapitalista, decolonial, antipunitivista... Queremos plans de igualdade con aplicación

real e verificable por unha figura experta en Igualdade en cada Xefatura Territorial; a

inclusión de protocolos contra as violencias patriarcais; a creación dun banco de recursos

educativos accesible a todo o profesorado na plataforma Agueiro; a formación obrigada en

igualdade, feminismos e outras masculinidades dentro do horario nos centros.

- Solidariedade obreira: promovemos como central de clase o traballo conxunto das

traballadoras e usuarias dos centros ante un conflito laboral (profesorado, PAS, PTE,

alumnado, familias,...). A socialización e apoio con ferramentas útiles ás familias: bancos

de libros, dinámicas de apoio, etc. O traballo sindical en conexión coas federacións de

ANPAS, sindicatos de estudantes e movementos sociais.
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- Eliminación dos concertos educativos e do ensino privado: aspiramos á creación de

centros públicos con prazas suficientes para o alumnado galego e en galego, ou a

nacionalización dos centros privados xa existentes; a supresión dos concertos e unha

medida transitoria de asimiliación do seu persoal que evite a destrucións dos seus postos

de traballo.

- 100% en galego: uso da lingua propia como lingua vehicular en todo o país. Supresión do

Decreto do Plurilingüismo no que o galego queda relegado a materias humanísticas e

obviado no campo científico. Cumprimento das sentenzas.

- Unha FP ao servizo do pobo e non do capital: a deriva da Formación Profesional nunha

máquina creadora de man de obra barata para desempeñar funcións de alta cualificación

está a ser acompañada dunha xestión absolutamente burocratizada e afastada por

completo de intereses educativos para converterse en viveiros de empresas. A inclusión do

profesorado nas empresas, a FP Dual e o control que a Xunta pretende darlles sobre o

currículo convérteas no alter ego do Ministerio de Educación, pasando de ser un ensino de

control público a un ensino privado e marcado por intereses capitalistas puros.
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QUE PROPOÑEMOS?

DEREITO A UN TRABALLO ESTABLE
Como sindicato promovemos a igualdade de oportunidades e dereitos laborais para toda a clase

traballadora galega, con especial énfase naqueles que están en condicións de maior precariedade

tanto no eido puramente económico como no laboral.

Con tal motivo, non podemos deixar caer ás traballadoras sen oportunidade de consolidación nos

seus postos tras décadas de desempeño nas aulas. As crises, os recortes orzamentarios e o

desleixo fixeron que as prazas e convocatorias foran reducidas drasticamente durante unha

década abusando da figura da traballadora temporal para suplir as necesidades do sistema.

A CUT loitará polo dereito de calquera traballadora a estabilizar o seu posto de traballo no sector

público e privado, con mecanismos acordes a cada momento histórico e ciclo económico e

político que acompaña a cada crise capitalista. Cada 10 anos aproximadamente unha nova crise

azouta as nosas aulas e ao persoal docente cun sistema inzado de temporalidade .
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No pasado ano 2021 a reforma do EBEP estableceu as bases para unha precarización permanente

e con tintes legais do persoal temporal que cristalizará cara 2024: consiste en non manter ao

mesmo persoal temporal por máis de tres anos contratado co fin de non adquirir dereitos de

antigüidade ou poder reclamar a súa estabilización no posto.

No ámbito do ensino a lei deixaba a porta aberta a unha adaptación que non tivo lugar polo que a

incerteza é máxima sobre cal vai ser o futuro sistema de contratación de persoal temporal. Dende

a CUT defendemos un sistema de acceso que permita compaxinar o traballo e a vida a todos os

docentes, garantindo tanto a cobertura dos dereitos do persoal definitivo a ausentarse

temporalmente do seu posto, como unha bolsa de coberturas estable e segura que permita a

consolidación tras uns anos de desempeño.

Capítulo aparte merece nestes momentos o profesorado Técnico de Formación Profesional

temporal de longa duración. Tras a publicación do RD de adaptación e acceso ao grupo A1, moitas

docentes atópanse cunha titulación que xa non é válida. O persoal funcionario de carreira nesta

situación permanecerá nun corpo a extinguir, pero o persoal temporal non pode participar nos

procesos de estabilización actuais tras anos de desempeño. Con tal motivo exiximos un

mecanismo que asegure os seus postos ata a súa xubilación igual que ao resto de funcionarios.

En situación similar quedaría tamén o persoal das especialidades pantasma da Xunta de Galicia e

que non existen no catálogo do Ministerio de Educación: Fútbol, Orientación Primaria, Prácticas e

Actividades, etc., … sen dereito a estabilizar o seu posto real de traballo de que precisan garantías

de continuidade no mesmo.
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TRANSPARENCIA NO SISTEMA DE ACCESO
O Goberno Central está a estudar unha proposta integral de reforma de acceso á función docente.

Na CUT levamos anos defendendo que é necesario un sistema de acceso transparente e xusto

baseado nestes mínimos:

● Anonimato de todos os aspirantes nas probas teóricas. 

● Probas obxectivas: publicación dun temario plenamente desenvolvido e oficial e dun
catálogo de supostos prácticos a desenvolver.

● Publicación dos criterios de cualificación claros e inequívocos.

● Posibilidade de revisión de cada unha das partes realizadas antes do inicio da seguinte.

● Publicación diaria das notas das opositoras avaliadas.

● Redución ao 50% do número de opositores por tribunal.

● Ampliación dos recursos humanos e medios físicos para a realización das probas.

● Eliminación de cotas de aprobados por tribunal na fase de oposición.

● Selección de tribunais especializados e alleos aos centros de ensino.

● Celebración das probas ao longo do curso en diferentes datas non coincidentes con épocas
de avaliación.

● Permisos para o persoal dos tribunais actuais e nomeamento de substitutos.
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REVERSIÓN DE RECORTES
Opoñémonos a calquera pretensión da administración, partido político, central sindical ou

calquera outro grupo, de desvalorizar, precarizar ou recortar no ensino público. Como mínimo

debe recuperarse a situación anterior aos recortes tras as sucesivas crises das últimas décadas,

ademais de introducir outras melloras necesarias, especificamente sobre:

▪ Redución da ratio por aula.

▪ Aumento da dotación de persoal docente necesaria para garantir a atención á diversidade

e evitando afíns, sobrecargas de traballo nas titorías,…

▪ Dotación de persoal necesario e coa formación axeitada para realizar aquelas tarefas que

non sexan de docencia: máis Técnicos Auxiliares Educativos por centro, persoal sanitario

de referencia, traballadoras ou educadoras sociais, persoal de comedor, …

▪ Recuperación do horario do profesorado.

▪ Substitucións dende o día 1 da baixa do docente titular.

▪ Restitución do contrato de verán para o profesorado substituto con 5 meses e medio

traballados no curso.

▪ Programas de reforzo durante todo o curso, ligados ás necesidades do alumnado.

▪ Recuperación das 2 pagas extra completas, ao 100% e iguais ao resto das pagas.

Devolución do debido.

▪ Incremento do salario en relación ao IPC anual para manter o poder adquisitivo.

▪ Restitución de horas para actividades non lectivas de coordinación, bibliotecas, reunións

de departamento, etc.
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SUPRESIÓN DAS AFÍNS

Dende a CUT pedimos a eliminación das materias afíns a calquera especialidade e a volta

ao momento anterior de materias complementarias. As materias afíns supoñen un absoluto

desprezo polo sistema educativo en xeral, o acceso ás diferentes especialidades para o seu

desempeño e a calidade do sistema educativo.

Entendendo as necesidades de completar horario nalgúns departamentos e casos

concretos, propoñemos completalo volvendo ao modelo anterior: máis horas de garda, de

bibiloteca, de dinamización, redución por titorías, itinerancias, etc. Hai un sinfín de maneiras de

completar o horario dun docente cun traballo efectivo e necesario sen ter que atribuírlle materias

para as que non está especializado.

Somos absolutamente contrarias a existencia desta situación que non fai máis que recortar

persoal e sobrecargar ao profesorado con materias alleas que ten que preparar especificamente.

Propoñemos manter materias complementarias en relación exclusivamente coa titulación exixida

e establecida no RD de Especialidades.
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RECOÑECEMENTO DAS TITORÍAS DE GRUPO
As titorías de grupo son un labor sen ningún recoñecemento como carga laboral extraordinaria no

ensino secundario para os docentes que o asumen. Queda ademais na man do equipo directivo a

súa designación, en principio acorde a principios pedagóxicos pero na realidade ao último en

chegar ou que opón menos resistencia. Este traballo extra sáenos do lombo e á Consellería de

balde: hora semanal de titoría, burocracia, responsable da xestión do grupo e atención constante

a pais e nais, nun labor en moitas ocasións propio de persoal especialista de atención social.

Por todo o exposto esiximos o nomeamento como un cargo máis, coa súa correspondente

redución horaria que non debe ser menor de 3 horas semanais e para labores en exclusiva da súa

titoría: burocracia e reunións con familias, co Departamento de Orientación, etc. E tamén pedimos

a retribución económica suplementaria como calquera outro cargo do centro.
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PLANIFICACIÓN E DEMOCRATIZACIÓN
Nos centros de ensino é imprescindible planificar de forma racional e baixo criterios estritamente

pedagóxicos o desenvolvemento de cada curso escolar, tanto no material como no humano. Para

iso propoñemos melloras nalgúns aspectos importantes na adxudicación e xestión nos centros:

● Creación dunha Relación de Postos de Traballo en Secundaria (RPT) que estableza de

forma transparente e coñecida por todas as prazas en cada centro. Cada praza a amortizar

ou incrementar debe ser valorada e xustificada en mesa de negociación coas centras

sindicais da Mesa Sectorial de Ensino. En relación con este punto o Catálogo de prazas de

primaria debe ser tamén respectado e negociado praza a praza.

● A redución do tempo en situacion de provisionalidade: deben ser incluídas ano a ano no

CXT todas as prazas vacantes existentes ata a data da súa publicación e ofertadas nos

procesos ordinarios as sobrantes nos prazos estipulados e no CADP posterior.

● Negociación do calendario escolar con toda a comunidade educativa, en especial na

orgarnización do período de recuperación e reforzo en Secundaria, dotándoo de recursos

materiais e económicos mentres estea en vigor.

● Democratización dos centros e escoita das necesidades reais do profesorado para o seu

desempeño. O claustro ten que recuperar o poder decisorio de antaño, con forza

asemblearia e afastada de autoritarismos.

● Recoñecemento e retribución de cargos a todo o persoal por igual: o desenvolvemento de

calquera cargo por parte do persoal temporal debe ser recoñecido e remunerado da

mesma forma que se fai cun definitivo. Inclusión das titorías de grupo feitas durante

substitucións no expediente electrónico do profesorado.
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MELLORAS E DEREITOS EN SAÚDE LABORAL

Propoñemos unha redución horaria nun máximo de 2 horas entre os 55 e os 57 anos,

ampliándose a 3 a partires dos 58 de forma voluntaria. Desta maneira, este profesorado

reduciría o horario lectivo e desenvolvería outro tipo de actividades non lectivas, sempre que

non teña xa outras reducións horarias maiores.

Ademais as titorías de grupo non serían asignadas aos docentes que superen dita idade. Con

esta medida mellóranse as condicións laborais de tantos docentes cumplida xa unha longa

traxectoria profesional.

Ademais loitaremos de maneira firme por:

● Paso ao Réxime da Seguridade Social de todo o profesorado galego.
● Supresión das Mutuas e xestión no sistema público de saúde de todo o referente coa saúde

do funcionariado público.
● Fin do contrato vixente coa empresa privada Cualtis, actualmente encargada de

recoñecemento de enfermidades profesionais, recoñecementos médicos, valoración da
prevención de riscos individualizados e valoracións para adaptación de postos de traballo.

● Ampliación do cadro de enfermidades profesionais docentes e actualización en traballo
conxunto con organizacións sindicais e docentes.

● Formación e información en prevención de riscos mediante cursos bianuais específicos.
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NON ÁS HORAS EXTRA ENCUBERTAS

Dende a CUT pedimos sesións de 50 minutos para todo o profesorado ou o mesmo tempo de

traballo, contabilizado de igual forma para todos nós o valor dunha sesión lectiva.

A día de hoxe atopámonos variacións de entre 45 ata 60 minutos segundo o tipo de corpo e

centro. Isto pode supoñer unha diferenza de máis de 4 horas máis de traballo á semana en función

do modo en que se contabilicen as sesións, aínda estando no mesmo nivel retributivo.
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RECURSOS PARA ATENDER A DIVERSIDADE
Demandamos os recursos imprescindibles para poder desenvolver a nosa labor con dignidade e

acadar a calidade que precisa o ensino público galego nestas áreas. A cotío sentímonos

impotentes ante a falta de recursos e medios a pesar de seren cada vez aulas máis heteroxéneas e

con maior número de casos con necesidades educativas concretas. O ensino público debe ter os

mecanismos óptimos para compensar as diferenzas entre o alumnado e favorecer a igualdade de

oportunidades entre todas.

É imprescindible para unha correcta atención á diversidade nas nosas aulas:

Baixada de ratios ou realización de desdobres.
Axilidade na achega dos recursos humanos e materiais necesarios.
Presenza de persoal de enfermería de referencia nos centros.
Un Técnico Auxiliar Educativo por cada alumno con necesidade de acompañamento.
Formación en atención á diversidade que aporte metodoloxías e dinámicas de traballo de
máxima calidade e eficacia e non só protocolos escritos.
Presencia dun número maior de persoal PT e AL para poder atender as crecentes
necesidades, tamén nos centros con Formación Profesional Básica.
Revitalizar programas coma ARCO, PRO+, CP INCLÚE con profesorado alleo ao centro e sen
causar sobrecargas horarias.
Revisión e eliminación de barreiras arquitectónicas aínda existentes en moitos centros
galegos.
Inmersión do alumnado migrante en lingua galega como lingua vehicular principal na
Galiza no período de adaptación.
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DEREITO A CONCILIAR
Exiximos a adaptación ao Estatuto Básico do Empregado Público dos dereitos aprobados en materia

de conciliación no Estatuto dos Traballadores e as sentenzas arredor dela. Actualmente no ensino

público non gozamos do dereito de elección horaria libre por parte da persoa traballadora do que si

desfrutan, tras anos de loita, as compañeiras/os da empresa privada.

- Elección libre de horario de traballo no centro de destino por parte do docente en función

das súas necesidades de conciliación.

- Ampliación ata os 12 anos das Comisións por Conciliación Familiar en cuestións de elección

de destino.

- Non interrupción do contrato do persoal substituto que cubre unha baixa de maternidade

interrompida en períodos non lectivos, garantindo a súa continuidade no centro e os seus

dereitos a desfrutar dun descanso retribuído.

- Recoñecemento da continuidade laboral, a efectos de antigüidade e vinculación coa

Consellería, no persoal temporal que interrompe os servizos por conciliación, sexa cun

permiso, licenza ou excedencia xustificada por tal motivo.
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