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MESA SECTORIAL DO DÍA 7 DE ABRIL DE 2015  
 

1º PUNTO DA ORDE DO DÍA: APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA  ACTA DA SESIÓN 
REALIZADA O 10 DE FEBREIRO DE 2015.  

 
Apróbase a acta da sesión anterior coas alegacións das Organizacións Sindicais da Mesa. 

 
2º PUNTO DA ORDE DO DÍA: ORDE POLA QUE SE ANUNCIA P ROCEDEMENTO PARA 
CAMBIO DE DESTINO E REINGRESO A RESULTAS DESTE POR PROFESORES ESPECIAIS 
DE INSTITUTOS TÉCNICOS DE ENSINANZAS MEDIAS QUE SE VAN EXTINGUIR. 
 

Desde ANPE non entendemos como despois de tres anos da xubilación do docente se 
saca agora esta convocatoria. Preocúpanos que a persoa que poida vir para esta praza estea 
capacitado profesionalmente para impartir a docencia correspondente aos ciclos formativos do 
centro de destino.  Polas características deste tipo de docente entendemos que a persoa que vai 
a cubrir a praza xa está en situación de prórroga de xubilación. Coñecemos a situación deste tipo 
de profesorado que na maioría de casos están en bibliotecas ou en situacións de non docencia 
directa. Se a convocatoria é para cubrir un posto de docencia directa poderíamos entender a 
convocatoria se non é así non o entendemos. Solicitamos que a Administración valore se a 
persoa que vai a cubrir esta praza está capacitado profesionalmente para impartir a docencia dos 
ciclos que se imparten no centro de destino e se o centro ao que vai a ir ten a necesidade dese 
profesorado e o solicitou. En caso de non ser así ANPE entende que non debería convocarse 
este procedemento xa que para a nosa organización sería moi grave que esta persoa acabase na 
biblioteca do centro e sen docencia directa. 
 

Debido a ausencia de representantes da Subdirección  Xeral de Persoal por parte da 
Administración na Mesa Sectorial se dará traslado a os mesmos da postura de ANPE e as 
restantes organizacións sindicais. 
 
3º PUNTO DA ORDE DO DÍA: ORDE POLA QUE SE CONVOCAN PRAZAS DESTINADAS AO 
PROFESORADO PARA A REALIZACIÓN DE ITINERARIOS FORMA TIVOS PARA A 
MELLORA DA SÚA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA E COMUNICATI VA, RELATIVOS AO 
PROGRAMA INTEGRAL DE APRENDIZAXE DE LINGUAS ESTRANX EIRAS (PIALE) PARA O 
ANO 2015. 
 

Desde ANPE consideramos que este non é o modelo de formación en linguas máis axeitado. 
Así mesmo consideramos que dende hai tres anos a redución tanto de orzamento como de 
prazas convocadas é importante e tendo en conta a melloría na situación económica manifestada 
polos representantes do goberno tanto central como autonómico, solicitamos un aumento tanto 
do orzamento como do número de prazas ofertadas. En colación co que manifestamos desde 
ANPE aproveitamos para solicitar a recuperación de todas as modalidades das licenzas por 
estudos que foron de gran axuda para a mellora da formación do profesorado. 

En relación a acreditación dos niveis B1 e B2 desde ANPE cremos que se deben establecer 
táboas de equivalencias a estes niveis de distintas titulacións como se acaba de establecer na 
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Orde de convocatoria de procedementos selectivos. Non é normal que un titulado en lingua 
galego-portuguesa teña que acreditar o nivel B1 en portugues. 

ANPE solicita que se poidan acumular as vacantes que poidan quedar sen cubrir baixo uns 
criterios que sexan coñecidos. A Administración resposta que os prazos son moi axu stados 
e no caso de haber renuncias (que son moi puntuais)  non habería tempo para convocar 
comisións de selección. A propia Orde ten os seus m ecanismos para cubrir renuncias. 

No artigo 2 ANPE solicita que na modalidade 1 as fases A e B sexan de 100 h e que se debe 
ofertar tamén prazas en Francia. A fase C debe ser de 75 horas. Na modalidade 3 a fase de 
formación debe de ser de 100 h (4 semanas) e a fase de elaboración de materiais de 75 horas. 

No artigo 3 ANPE solicita que no caso de quedar prazas sen cubrir se abra a posibilidade de 
que poida optar a elas o profesorado interino. 

En relación á composición da comisión ANPE non está de acordo coa súa composición xa 
que consideramos que debería ser máis técnica. 

En relación ao baremo ANPE fai as seguintes propostas: 
• No apartado 2.4 pasar a 2 puntos. 
• No apartado 2.5 pasar a 1 punto. 
• No caso de que se acepten as modificacións nos dous apartados anteriores pasar o 

apartado 2.6 a 5 puntos. No caso de que non se acepten solicitamos que se pase o 
apartado 2.6 a 7 puntos para primar máis ao profesorado que nunca gozou deste tipo de 
prazas. A Administración acepta aumentar a puntuación no ap artado 2.6 sen indicar 
a canto pero indicando que máis de 6 puntos baixo n ingún concepto.  

 
A Administración non acepta ningunha outra modifica ción da Orde . Ante esta 

manifestación por parte da Administración ANPE crit ica duramente a postura continuista 
da Administración o que fai que a Mesa Sectorial no n teña ningún tipo de utilidade. As 
Ordes pasan pola Mesa porque é obrigatorio pero non  hai vontade de mellora por parte da 
Administración nin de escoita das propostas das Org anizacións Sindicais. 
 
4º PUNTO DA ORDE DO DÍA: DECRETO POLO QUE SE ESTABL ECE O CURRÍCULO DOS 
CICLOS INICIAL E FINAL DE GRAO MEDIO CORRESPONDENTE S AO TÍTULO DE TÉCNICO 
DEPORTIVO EN ATLETISMO. 
 
 
5º PUNTO DA ORDE DO DÍA: DECRETO POLO QUE SE ESTABL ECE O CURRÍCULO DOS 
CICLOS INICIAL E FINAL DE GRAO MEDIO CORRESPONDENTE  AOS TÍTULOS DE 
TÉCNICO DEPORTIVO NAS DISCIPLINAS HÍPICAS DE SALTO,  DOMA E CONCURSO 
COMPLETO E TÉCNICO DEPORTIVO NAS DISCIPLINAS HÍPICA S DE RESISTENCIA, 
ORIENTACIÓN E TURISMO ECUESTRE. 
 
Os puntos 4º  e 5º da Orde do día trátanse conxuntamente. 
 

ANPE fai as aportacións conxuntas tanto no 4º, no 5º e no 6º. ANPE considera que este 
tipo de cuestións tan técnicas non deberían ser tratadas na Mesa Sectorial se non directamente 
co profesorado especialista. 
 

ANPE considera que a cuestión fundamental é coñecer a situación normativa dos ciclos 
formativos (cales faltan por adaptar a LOE) e coñecer o mapa da Formación Profesional en 
Galicia (demanda que se ven facendo desde fai tempo) que nos faga ter unha idea dos prazos de 
implantación de ciclos que están sen implantar no ensino público, a oferta de ciclos que ten 
prevista a Administración, lugares, calendario de implantación, etc. A Administración resposta 
que todos os ciclos que se están a impartir no ensi no público teñen currículo galego. A 
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intención da Administración é traer á Mesa os currí culos de tódolos ciclos que sexan 
susceptibles de impartir no ensino público. Serán a lgo máis de dez os que quedan 
pendentes de pasar durante o presente curso. En con creto Integración Social é un ciclo 
que non era obrigatorio implantar ata o vindeiro cu rso. A intención da Administración é  
implantalo e autorizalo en función da demanda e cos  currículos adaptados. A través da 
web a Administración publicará calendario de implan tación de ciclos dentro do catálogo 
da Formación Profesional. 
 

En cuestións máis pormenorizadas solicitar a redución de ratios a 20 alumnos de maneira 
xeral, desdobres en módulos perigosos, un programa específico de formación do profesorado..A 
Administración resposta que este tipo de cuestións están establecidos con carácter xeral 
pola normativa básica. A Administración está a trab allar en innovación e formación do 
profesorado de F.P  
 
6º PUNTO DA ORDE DO DÍA: PROXECTOS DE DECRETO POLOS  QUE SE ESTABLECEN 
OS SEGUINTES CURRÍCULOS:  

• TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIAIS. 
• TÉCNICO EN IMPRESIÓN GRÁFICA. 
• TÉCNICO EN OPERACIÓNS DE LABORATORIO. 
• TÉCNICO SUPERIOR EN ASESORÍA DE IMAXE PERSOAL E COR PORATIVA. 
• TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL. 
• TÉCNICO SUPERIOR EN XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS. 

 
Insistir desde ANPE en que a planificación do mapa da F.P debe facerse o antes posible. Os 

centros privados adiantan a súa planificación de ciclos formativos o que trae problemas 
posteriores para a implantación de ciclos en centros públicos. Os ciclos formativos ofertados 
polos centros privados absorben a demanda de alumando e a Administración posteriormente se 
escusa na ausencia de demanda para non implantalos en centros públicos. 
 
7º PUNTO DA ORDE DO DÍA: ROGOS E PREGUNTAS.  
 

• ANPE ten constancia de Profesores Técnicos de F.P  que están cubrindo postos de P.E.S 
que non están cobrando como tales. 

• En relación á circular 14/2014  referente a uso de medios audiovisuais ANPE demanda 
que a Consellería se faga cargo do pago do canon e non traslade o problema aos centros. 
Se trasladará a cuestión á Dirección Xeral pertinen te e á Secretaría Xeral Técnica . 

• ANPE ten constancia de alumnado de ciclos  que se matricula en  determinados módulos, 
que non ten adquiridos coñecementos que se supoñen previos e aos que a Administración 
permite matricular en módulos superiores, sobre todo cando se manexan materiais 
costosos que se poden estragar. A lei non establece módulos que teñan requisitos 
previos. O que se pode facer é unha mellor orientac ión ao alumnado sobre o que lle 
resulta máis convinte escoller.  

• ANPE solicita aclaracións sobre a proba de diagnóstico de  3º de primaria . A 
Administración resposta que emitirá unha circular e n canto todo estea  clarificado 
por parte da Administración Central (datas, lugares , profesorado implicado,…). A 
intención da Administración é que sexa levada a cab o por profesorado do propio 
centro (evidentemente que non imparta docencia ao a lumnado).  

• ANPE ten constancia de problemas de homologación de titulacións coa Federación de 
Fútbol aos que a Administración debe dar solución mediando coa mesma. A 
Administración resposta que está a revisar o tema p ara tratar de darlle solución.  
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• Criticamos que os centros privados se implanten en localidades onde despois non se 
implantan en centros públicos. 

• ANPE demanda a restitución do 100% das pagas extras  e non só a do 2012. Neste 
mesmo sentido demandamos que o profesorado xubilado non teña que volver a solicitar o 
segundo pago. 

• Becas de formación e innovación : non entendemos que se poña en marcha por parte da 
Administración central. Indirectamente se está a recoñecer que se fixo  recorte de 
profesorado que agora hai que cubrir con becarios. A ANPE lle preocupa que se poidan 
contratar becarios que non cumpren os requisitos de titulación necesarios para impartir 
cada tipo de ensinanza. ANPE demanda que se repoñan os efectivos de profesorado e 
que as necesidades que haxa que cubrir se fagan a través das listaxes de interinos. 
Derogación da Lei 14/2014 e a 20/2012 que fai referencia ás baixas médicas. 

• ANPE solicita que se estableza, nos ciclos elementais dos Conservatorios de Música , un 
punto previo á elección por quendas nos departamentos, que recolla a obriga de respectar 
o dereito do alumnado de instrumentos a manter o mesmo profesorado durante todo o 
ciclo, criterio prioritario pedagoxicamente que debería terse en conta. 

• ANPE demanda máis oferta de dous tipos de cursos de formación de “Innovación 
Educativa” e “Actualización lingüística en inglés on-line. Nivel B1” ofertados pola 
Administración que contan con un número de prazas insuficiente para a demanda do 
profesorado. 

• Solicitamos a actualización dos ROC´s á nova normativa. 
• ANPE demanda un novo acordo retributivo , a restitución do cobro dos meses de verán 

por parte do profesorado interino que traballou máis de 5 meses e medio e a restitución de 
todas as modalidades de axudas do Fondo de Acción Social. 

• Con respecto ao tema do Concurso de Traslados , ANPE demanda, tal e como fixo na 
anterior Mesa Sectorial, unha mesa técnica previa ao concurso de provisionais para tratar 
posibles solucións aos problemas xurdidos da situación xurídica do concurso de traslados. 

• ANPE demanda que o transporte escolar non condicione a autorización da xornada única 
nos centros educativos. 

 
Sen máis temas que tratar, péchase a sesión sendo as 15:15 horas. 
 
 
 
 
  
 
 
 


