
 

 

SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE 
GALIZA 

www.stegsindicato.org
 
A CORUÑA-SANTIAGO Avda de Coimbra 15, local; 15704 / tfno-fax: 981 580700 
LUGO R/ Bolaño Rivadeneira, 20-2ºB; 27001 / tfno-fax: 982 240066 
OURENSE R/ S. Domingos, 60; gal. Xesta-entrechán, 1; 32005 / tfno-fax: 988252323 
PONTEVEDRA  Praza Curros Enríquez, 1 oficina 201; 36202 / tfno-fax: 986 857545 
VIGO R/Doutor Cadaval 33, 2ºC; 36202 / tfno-fax: 986 228658 

 
DEMANDAS DO STEG MESA SECTORIAL 18-12-2009 

 
 
1. Orde pola que se convocan actividades formativas de 
Inglés, francés, Alemán e Portugués para o ano 2010 no 
estranxeiro 
 

• Antes de iniciar a mesa presentóusenos un documento con 
modificacións ao borrador da orde onde o mais destacable era a 
inclusión no artigo 8 dun apartado d onde di: 

“O profesorado participante nas actividades de inglés e francés, 
presentará o anexo IV comprometéndose a promover seccións 
bilingües nos seus respectivos centros”  
 

Para o STEG este novo requisito diminuirá considerablemente o 
número de persoas que se animen a solicitar unha praza. 
Entendemos que o nivel adquirido neste curso non  capacita para a 
impartición dun área ou materia en inglés ou francés sen que se vexa 
prexudicado o currículo da propia materia. Ademais preocúpanos a 
repercusión que están a ter estas seccións bilingües no concurso de 
traslados. Entendemos que a aprendizaxe das linguas estranxeiras 
non debe basearse unicamente nesta fórmula, debendo mellorarse 
rateos, novas tecnoloxías… 
 

O criterio xeral do STEG foi incrementar a oferta ao mesmo tempo 
que pretendemos a flexibilización necesaria para evitar que queden 
prazas vacantes. Neste sentido demandamos o seguinte: 
 

• Todas as prazas ofertadas deben incluír estancia no 
estranxeiro. Xa que logo, as prazas de inglés oral deben 
incrementarse ás que supoñen estancia. Este tipo de curso de 
inglés oral, non debe eliminar prazas que supoñen estadía no 
estranxeiro. Neste sentido para o STEG o incremento do que 
presume a Consellería é falso ao haber 20 prazas menos no 
estranxeiro. Non aceptada 

• Como non foi aceptada solicitamos que se fixeran en Galiza. 
Non aceptada 
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• Manter os intercambios posto a posto. Non aceptada 
• Manter as prazas de francés. Non entendemos o recorte que 

aparece nesta orde. Non aceptada 
• Manter as mesmas prazas de portugués. Non aceptada 
• Manter un curso para materia especializada. Non aceptada 
• Ampliar a posibilidade de solicitude ao profesorado en prácticas 

e ao interino. Estudarán. Poden incluír ao profesorado en 
prácticas 

• Incluír como requisito o CELGA 4. Non aceptada 
• Con carácter xeral dar prioridade aos que nunca foron mais non 

excluír aos que foron recentemente se hai vacantes. Non 
aceptada 

• Manter o pagamento dos días non lectivos. Non aceptada e 
ademais non van pagar nin o almorzo nin a cea.      

• BAREMO: Necesidade de ponderar as puntuación mellorando a 
antigüidade reducindo na formación e nas publicacións ao 
mesmo tempo que se deben valorar especialmente o que teñan 
que ver coa lingua do curso solicitado. Non aceptada 

• Posibilitar a conciliación nos países dos cursos. Non aceptada  
 
 

2. Orde pola que se convocan licenzas por estudos para o 
curso 2010-2011 
 

Esiximos que se volva a pedir o Celga 4 ou titulación 
equivalente que se requiría para poder solicitar unha destas licenzas. 
A Consellería continúa no seu empeño de sumar iniciativas en contra 
da nosa lingua e elimina este requisito para todas as modalidades das 
licenzas. 
 
Ademais solicitamos: 

• Que o requisito de ter 3 anos de antigüidade se flexibilice 
sempre e cando non supoña que queden prazas vacantes, 
primándose a quen non a solicitou nunca. Non aceptada 

• Rebaixar de 8 a 5 anos o tempo necesario entre a última vez 
que se gozou dunha licenza e a petición da seguinte. Non 
aceptada 
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• Que o proxecto que hai que presentar en todas as modalidades 

teña que ser presentado en galego. Non aceptada 
• Eliminación do informe de valoración que fai inspección porque 

non é obxectivo. Non aceptada 
• Solicitamos que se amplíen os ámbitos sobre os que se 

realizarán os proxectos incluíndo “Elaboración de materiais 
coeducativos”. Aceptada 

• Solicitamos incluír a 2ª licenciatura para mestres e que se 
conceda licenza a todo o profesorado que participa nun grupo 
de traballo, e non só á persoa coordinadora. Non aceptada 

• Pedimos que se puideran acumular entre corpos para evitar que 
quedaran licenzas sen conceder cando hai solicitudes. Non 
aceptada 

 
3. Orde pola que se acreditan centros e titores para 
desenvolver o prácticum correspondente ao máster 

 
• Corrección da linguaxe sexista. Aceptada 
• Demandamos que as prácticas do máster só se poidan realizar 

en centros públicos xa que así era co antigo CAP, ademais 
entendemos que ten que haber un control público sobre esta 
formación xa que son os titores e titoras os responsables de 
asesorar coordinar e avaliar a este alumnado. Non aceptada 

• Parécenos excesivo que unha soa persoa poida tutelar a tres 
alumnos.  

• Vemos necesario saber que criterios se van a seguir para 
determinar quen vai ser titor/titora. A Universidade vai ser 
quen decida isto, non sabemos con que criterio nin o sabe a 
Consellería de Educación. 

• Solicitamos que se especifique e cuantifique o recoñecemento 
que a Consellería fai ao profesorado titor. Non o aclaran 

• Pedimos que se coñeceran os motivos por os que a 
Universidade desestima a colaboración dalgún centro. Non 
aceptada 

• Preocúpanos o pagamento ao profesorado xa que pode ser 
fonte de conflito nos centro ao ser escollidos desde as 
Universidades sen criterios coñecidos e encarece o máster. 
Preferimos que se recoñeza con certificación e redución horaria. 
Non aceptada 
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