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INFORME DA MESA SECTORIAL DO 30 DE XUÑO DE 2010 

Logo dun intenso debate previo ao inicio da Mesa Sectorial no que todas as organizacións sectoriais 
denunciamos: 

• Que non se tivera en conta a proposta conxunta que as OO SS eleváramos á presidencia da Mesa 
Sectorial solicitando o adiamento da Mesa e a queixa pola modfificación velada do seu 
funcionamento. 

• Pero, sobre todo,  que se mantivera que á presidencia non chegara tal documento, o que para o 
STEG é alarmante en canto que mostra dúas cousas: 

o Primeira, ou ben un pésimo funcionamento da xestión burócratica dunha Administración 
que se presenta ante a cidadanía como completamente eficiente e eficaz; ou, 

o En segundo lugar, unha falta de respecto, manifestada verbalmente por parte da 
presidencia da Mesa, pola vontade dos e das representantes democráticas do 
profesorado. 

Así mesmo, constatamos un grande desinterese, manifestado tamén verbalmente por parte da 
presidencia da Mesa, por negociar e atender as peticións presentadas polas organizacións sindicais 
presentes. Por esta razón, o STEG e mais outras dúas organizacións sindicais, das cinco presentes, 
mantivémonos na nosa postura e decidimos, como unha forma de protesta, non entrar na negociación do 
borrador do Decreto levado a esta Mesa, polo que só intervimos na quenda de rogos e preguntas. Non 
obstante, facemos pública, deseguido, a nosa postura ante esta nova regulamentación da formación 
permanente do profesorado. 
Con todo, ante as peticións dos outros dous sindicatos que participaron na negociación, puidemos 
constatar que a Administración apenas recolleu algunhas propostas e vai manter o espírito e a letra 
deste borrador que, fronte ao que se pretende derrogar, perde tres cualidades fundamentais, que 
animaban o funcionamento dos CFRs: a democracia interna, a autonomía pedagóxica e a adaptación 
á contorna e a diversidade deste país noso: Galiza. 

 
POSTURA DO STEG ANTE O NOVO DECRETO DE FORMACIÓN 

Consideracións xerais 

A nosa primeira consideración xeral ten que ver coa oportunidade do presente Decreto, que vai 
derrogar un decreto que se aprobou hai catro anos e que modificaba un anterior de 1999. Neste 
sentido, consideramos que hai outras prioridades (ROCs...) e que no eido da formación permanente do 
profesorado hai outras necesidades máis inmediatas: 

• garantir unha oferta formativa ampla, de calidade e diversificada; 

• fortalecer as estruturas formativas máis achegadas aos centros nos que traballa o profesorado... 

Non en van, botamos en falta –ou non a coñecemos porque non se nos facilitou- unha avaliación do 
Plan Marco de Formación do Profesorado vixente. Tamén botamos de menos unha análise, 
consecuente con esa avaliación, das necesidades existentes, da repercusión da formación ofrecida 
pola Administración no sistema educativo galego... Tampouco sabemos, pero non nos consta, que 
fosen consultados os CFRs para saber as súas necesidades reais... 

A nosa segunda consideración xeral, ten que ver coa propia condición da formación permanente do 
profesorado, entendemos que a formación permanente do profesorado corresponde á Administración 
educativa e debe ser gratuíta; neste sentido, entendemos que só excepcionalmente os MRP e as OOSS 
autorizadas pola Administración poden ofrecer actividades formativas para o profesorado cando esta 
sexa alternativa e cubra os baleiros dixados pola Administración e sexa sen ánimo de lucro. 

En definitiva, como valoración xeral, consideramos que este decreto tende a unificar, uniformizar e 
centralizar a oferta formativa dirixida ao profesorado, como xa se fixo coa educación a distancia, e 



 

 

SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA 
www.stegsindicato.org 

 
A CORUÑA-SANTIAGO Avda. de Coimbra 15, local. 15895 ST / tfno-fax: 981580700 
LUGO Rúa Bolaño Ribadeneira, 20-2ºB. 27001 / tfno-fax: 982240066 
OURENSE Rúa S. Domingo, 60; gal. Xesta-entrechán, 1. 32005 / tfno-fax: 988252323 
PONTEVEDRA Praza de Curros Enríquez, nº 1, of. 201, 36202 / tfno-fax: 986857545 
VIGO Rúa Doutor Cadaval, nº 33, 2º C, 36202 / tfno.-fax: 986228658 

 

Membro fundador da Internacional da Educación (IE) 
Afiliado ao Comité Sindical Europeo de Educación (CSEE) 

leva –inevitablemente- a unha completa degradación da formación permanente do profesorado no 
tanto que, segundo interpretamos do espírito deste Decreto e dos acontecementos reais dos últimos 
meses, a tendencia leva a: 

• substituír a formación presencial por formación telemática, con todas as posibles obxeccións 
que se lle podan facer, polo que consideramos que debe ser complementaria, non o eixo da 
formación; 

• reducir a oferta pública de actividades formativas para o profesorado; 

• desconectar as actividades formativas da realidade docente e das contornas específicas do 
profesorado; e, 

• externalizar e privatizar a formación do profesorado. 

Consecuencias que xa estamos a constatar timidamente en Galicia e plenamente noutras 
comunidades, como a madrileña. 

 

Desenvolvemento por artigos 

Artigo 1. 2. Entendemos que de acordo coa letra desta epígrafe, a formación permanente do 
profesorado limítase ao profesorado en activo, polo que se exclúe ao profesorado desempregado 
opositor, o que incidirá nunha maior dificultade no acceso á función pública por imposibilitalo a 
conseguir determinadas puntuacións. Neste sentido, cómpre lembrar que o Decreto 99/2006, que se 
pretende derrogar, recoñecía o dereito á formación ao profesorado sen exclusións, o que abriu a porta 
a que as forzas sindicais subscribísemos coa Administración un Acordo que permitía ao profesorado 
desempregado opositor acceder aos cursos de formación dirixidos ao profesorado, ao reservárselles un 
cupo do 30%. 

Así mesmo, entendemos as actividades formativas deberían estar encamiñadas a “mellorar a 
cualificación científica, técnica, didáctica e profesiaonal” e, por suposto, en valores e democrática. 

Artigo 3. Establécese unha nova planificación da formación permanente do profesorado, cambiándose 
o Plan Marco actual de 3 anos por un novo Plan Estratéxico de 4 anos que non sendo realmente 
obxectable, si que cómpre algunhas reflexións con respecto ao artigo de referencia no Decreto que se 
quere derrogar: 

• Botamos en falta a referencia á supeditación do Plan ás directrices fixadas polo Plan de 
Normalización Lingüístico de Galicia (2004), que segue vixente malia o Decreto de plurilingüismo; 

• Botamos en falta as referencias a que o Plan atenda ás políticas de igualdade e non 
discriminación. 
“2. Este plan, que atenderá as directrices fixadas no Plan Xeral de Normalización Lingüística, comprenderá 
un conxunto de principios, programas específicos e orientacións para a formación permanente do 
profesorado, entre os que se incluirá o principio de igualdade e non-discriminación entre mulleres e homes. 
Os programas de formación permanente deberán contemplar a adecuación dos coñecementos e 
métodos á evolución das ciencias e das didácticas específicas, así como todos aqueles aspectos de 
coordinación, orientación, titoría, atención educativa á diversidade e organización encamiñados a mellorar 
a calidade do ensino e o funcionamento dos centros.” 

Así mesmo, esiximos que se articulen medidas para que eses aspectos sexan de aplicación efectiva. 

Artigo 4. Entendemos que este é un artigo vago e alarmante por dúas razóns: 

• a) pensamos que é unha porta aberta á externalización das actividades formativas e dende o 
STEG insistimos en que esa é unha función da Administración; e 
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• b) non nos queda suficientemente claro que papel imos ter no futuro os MRP que organizamos 
cursos. 

Artigo 5. Temos dúbidas ao respecto da avaliación, que combinará procedementos internos e externos. 
Asumimos a avaliación interna, en tanto que apenas altera o artigo de referencia que se vai derrogar; 
non nos queda tan claro en que vai consistir a avaliación externa. Neste sentido, con respecto á 
formación externa, queremos saber en que vai consistir e quen a vai facer. 

Así mesmo, botamos en falta que os resultados da avaliación sexan públicos, polo que solicitamos que 
se recupere a obrigatoriedade de publicar un informe anual das actividades formativas e a existencia 
dunha comisión para realizar a avaliación e a repercusión da formación no sistema educativo. 

“3. Coa información obtida, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria elaborará e difundirá un 
informe anual que contemple os resultados da formación impartida. 
4. Ao remate de cada plan trianual de formación permanente do profesorado, a Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria constituirá unha comisión para realizar a avaliación da formación impartida e da 
súa repercusión no sistema educativo. Arbitraranse as medidas necesarias para que o profesorado participe 
nesta avaliación.” 

Artigo 7. Se enlazamos este artigo coa sección dedicada aos CFR, queremos saber que futuro lles 
reserva a eses centros. 

Aínda que o CAFI ten un desenvolvemento amplo nunha sección posterior, aproveitamos a súa 
presenza neste punto para anunciar que a nosa postura é profundamente crítica coa existencia desa 
nova estrutura formativa de nova creación. Deseguido, damos as nosas razóns. 

Seccións segunda, terceira e cuarta. Consideracións xerais 

Entendemos que con este decreto preténdense crear tres estruturas formativas complementarias (de 
coordinación, deseño e xestión); non obstante, se atendemos ás funcións que se lle designan, 
entendemos que se vai crear unha estrutura de formación innecesarias, en tanto que duplica funcións 
doutras estruturas (CAFI vs. SFP) ou llas quita (CAFI vs. CFRs): 

FUNCIÓNS RECOLLIDAS NO DECRETO SFP 
(coordinación) 

CAFI 
(deseño) 

CFR 
(xestión) 

Coordinar a rede de centros de formación >< ><  
Coordinar o deseño e o desenvolvemento dos plans anuais de formación do profesorado ><   
Organizar e executar a formación inicial e permanente do persoal adscrito ás estruturas de 
formación do profesorado ><   

Xestionar os proxectos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria relacionados co 
seu ámbito de competencia ><   

Promover e xestionar as convocatorias de accións de apoio á formación do profesorado ><   
Levar o rexistro da formación permanente do profesorado ><   
Seleccionar e adaptar contidos para contornos educativos dixitais -- ><  
Deseñar e desenvolver a formación a distancia -- ><  
Deseñar e coordinar a formación do profesorado de Formación Profesional -- ><  
Desenvolver e avaliar proxectos de investigación e innovación educativa -- ><  
Promover a elaboración de materiais didácticos e de apoio á acción educativa  >< >< 
Promover a innovación e as actividades de intercambio, debate e difusión de experiencias 
educativas entre o profesorado  >< >< 

Colaborar con outras institucións en accións relativas á formación permanente e á innovación 
educativa  >< >< 

Detectar e recoller as necesidades e demandas de formación nos centros educativos do seu 
ámbito de actuación e propoñer iniciativas e accións formativas que as satisfagan  >< >< 

Proporcionar ao profesorado, especialmente do seu ámbito territorial, un servizo de 
documentación, elaboración e difusión de material didáctico, así como o acceso ao uso dos 
recursos pedagóxicos e dos fondos das súas bibliotecas e mediatecas 

 >< >< 

Xestionar e executar as accións formativas que integran os plans anuais de formación do seu 
ámbito   >< 

Promover accións de formación do profesorado nos centros, encamiñadas a impulsar a 
investigación educativa, fomentando e apoiando a participación do profesorado en seminarios 
permanentes, grupos de traballo, proxectos de formación en centros ou calquera outra 
modalidade de formación 

  >< 

* Funcións retiradas neste decreto ao SFP, que lle eran propias no anterior Decreto.  
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A nosa lectura deste cadro de funcións é clara: 

• O CAFI é unha entidade de nova creación inecesaria, sobre todo tendo en conta que: 

o a) non se establece unha división nidia entre coordinación, deseño e xestión, aínda que 
iso é o que se pretende; 

o b) neste sentido, se consideramos que se lle retiran as funcións de investigación ao SFP 
para pasarllas ao CAFI, todas as funcións do CAFI están duplicadas con respecto aos SFP 
e CFR, precisamente por non distinguir correctamente entre xestión e deseño. 

 Exemplo a): as funcións relacionadas coa investigación e o deseño das 
actividades (Deseñar e coordinar a formación do profesorado de Formación 
Profesional....), que antes eran propias do SFP, pasan agora ao CAFI; 

 Exemplo b): as funcións de xestión e elaboración de materiais que antes 
pertencían aos CFRs (Promover a elaboración de materiais didácticos e de apoio 
á acción educativa), agora pasan a ser tamén funcións do CAFI, o que implica 
unha clara duplicidade de funcións que non aceptamos. 

• Insistimos na nosa preocupación polo futuro dos CFRs, que apenas queda con dúas funcións 
propias e non compartidas, e polo funcionamento do CAFI. 

Pasamos a unha lectura detallada do borrador de Decreto: 

Artigo 9. Elimínase a función investigadora para trasladala ao CAFI. 

Artigo 10. Non hai dúbida, témoslle medo ao galego! O lóxico sería denominar a esta nova entidade 
Centro Galego de Formación e Innovación. Póndelle “Galego”, para que se saiba que é o noso e non 
o de Madrid, por exemplo! 

Así mesmo, con respecto as epígrafes, queremos subliñar o seguinte: 

• a) gustaríanos que se especificase que tipo de especialistas estarían integrados neste centro: 
infantil, primaria... 

• b) consideramos que a formación a distancia debe ser complementaria na formación do 
profesorado, e atopamos indicios de que con este decreto imos abrir as portas á eliminación da 
formación presencial e achegada ás contornas do profesorado. 

Artigo 11. Defínese o CAFI como centro de deseño e atribúenselle funcións de xestión (de f a j): 
“f) Promover a elaboración de materiais didácticos e de apoio á acción educativa.  

g) Promover a innovación e as actividades de intercambio, debate e difusión de experiencias educativas 
entre o profesorado.  

h) Colaborar con outras institucións en accións relativas á formación permanente e á innovación educativa.  

i) Detectar e recoller as necesidades e demandas de formación nos centros educativos do seu ámbito de 
actuación e propoñer iniciativas e accións formativas que as satisfagan.  

j) Proporcionar ao profesorado, especialmente do seu ámbito territorial, un servizo de documentación, 
elaboración e difusión de material didáctico, así como o acceso ao uso dos recursos pedagóxicos e dos 
fondos das súas bibliotecas e mediatecas.” 

Todas elas idénticas ás que figuraban (e figuran tamén neste decreto) consignadas para os CFRs. 

Artigo 12. 3 e Artigo 13. 2. Non entendemos –e non aceptamos- o criterio de selección da persoa que 
exerza a función directora do CAFI: 

• Que sentido ten que sexa convocado por libre designación? 
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• A fin de contas, o seu cargo será considerado de natureza docente co mesmo recoñecemento 
a efectos administrativos e de mérito que os cargos asimilados nos centros educativos. 

• Entendemos que o seu cargo ten que ser igualmente designado que a persoa que exerza a 
dirección dos CFRs. 

Así mesmo, botamos en falta unha limitación temporal do mandato da persoa que exerza as funcións 
directivas. 

Finalmente, gustaríanos saber cales son as funcións da persoa que exerza as funcións directoras do 
CAFI. Non figuran no borrador do Decreto. 

Artigo 14. Botamos en falta unha limitación temporal do mandato da persoa que exerza as funcións 
directivas. Así mesmo, gustaríanos saber cales son as funcións do secretario ou da secretaria do CAFI? 
Non figuran no borrador do Decreto. 

Artigo 16. Non atopamos referencia ningunha a como será a asignación de PAS para o desempeño das 
súas funcións no CAFI. Queremos advertir que non toleraremos que se use esta asignación para realizar 
un concurso de traslados encuberto, ou para que se designe arbitrariamente ao persoal. 

Neste sentido, botamos en falta unha concreción semellante á que se recolle no artigo 17. 5., referente 
aos CFRs: 

“Estarán integrados polo persoal docente e de administración e servizos que se determine para cada centro 
en función do número de centros educativos adscritos, das modalidades de ensinanza que se impartan 
neles e do número de profesores e profesoras que neses centros exercen.” 

Sección cuarta. Insistimos na nosa preocupación polo futuro dos CFRs, sobre todo tendo en conta: 

• a) só dúas das funcións dos CFRs lle son propias, se consideramos que comparte a maioría co 
CAFI; 

• b) a súa localización e ámbito está sometido aos intereses da Administración, que semella 
querer apostar polo CAFI; 

• c) a súa perda total de autonomía funcional. 

Deseguido analizamos estas preocupacións no articulado concreto. 

Artigo 17. En relación co futuro dos CFRs queremos que se nos diga nesta Mesa: 

• a) cantos CFRs vai haber no futuro? 

• b) onde van estar localizados? 

• c) é o centro colaborador unha ameaza para o futuro físico dos CFRS? 

• d) que variacións vai haber no futuro con respecto á situación actual? 

Artigo 19. No tocante á organización e ao funcionamento dos CFRs botamos de menos o espírito e a 
letra do artigo 20 do Decreto que se pretende derrogar:  

“Artigo 20º.-Organización e funcionamento dos centros de formación e recursos. 
1. Para garantir a súa autonomía pedagóxica, así como a súa adecuación ao contorno, os centros de 
formación e recursos deberán elaborar o seu proxecto específico de centro no que quedarán definidos, 
cando menos, os principios de actuación, os procesos que orienten as súas propostas anuais, os procesos de 
avaliación, a estrutura organizativa e responsabilidades, a normativa interna de funcionamento, a 
coordinación cos centros adscritos e coas persoas coordinadoras de formación nos centros, a normativa de 
uso e préstamo dos recursos e o proceso de detección de necesidades. 
2. O proxecto de centro será elaborado polo equipo de asesores e asesoras de formación baixo a 
coordinación do director ou directora, aprobarase polo Consello de Formación e, posteriormente, pola 
dirección xeral competente.” 
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Non é moi difícil constatar que fronte ao espírito democrático da letra deste artigo, o novo artigo 19 
pretende someter o funcionamento dos CFRs a un control absoluto, coa perda de autonomía, non só 
da xestión, senón, sobre todo, da súa implicación na súa contorna.  

Demandamos, xa que logo a recuperación do espírito que animou o funcionamento dos CFRs, que se 
pode resumir nestes tres principios: 

• democracia interna, 

• autonomía pedagóxica; e 

• adaptación á contorna e a diversidade deste país noso: Galiza. 

Artigo 21. Botamos en falta unha serie de aspectos que figuraban no Decreto anterior que 
consideramos oportunos, relativos ao réxime laboral desas persoas, o período de nomeamento e a 
condicionalidade a un período práctico, o límite temporal para exercer esas funcións... 

“3. As persoas directoras serán nomeadas, en réxime de comisión de servizos e con reserva do posto de 
traballo de orixe, por un período de tres anos, ampliable a outros tres condicionado á superación dun 
proceso de avaliación do exercicio da súa actividade. Os dous períodos da comisión de servizos 
correspóndense coa duración do Plan Marco e dos plans trianuais. 
4. O primeiro ano do nomeamento terá a consideración de período de prácticas e a súa valoración positiva 
resolverá a continuidade no posto. 
5. Rematado o período de seis anos, e para poder optar de novo ao desempeño desta función, as persoas 
directoras deberán incorporarse ao exercicio da docencia durante dous cursos. 
6. A persoa titular das direccións dos centros de formación e recursos deberá participar nunha acción de 
formación inicial que programe a dirección xeral. O seu deseño e duración contemplarase na normativa 
que desenvolverá este decreto.” 

Cales son as funcións da persoa que exerza as funcións directoras dos CFRs? Non figuran no borrador do 
Decreto. 

Artigo 22. Cales son as funcións do secretario ou da secretaria dos CFRs? Non figuran no borrador do 
Decreto. 

Artigo 25. A súa letra obríganos a formular dúas preguntas-denuncia que xa se fixeron ao longo do texto 
anterior: 

• a) corroborar que a persoa que exerza as funcións directivas do CAFI non será persoal docente 
nin pertencerá ao corpo de funcionarios e funcionarias do Estado, pois non se lle esixe esa 
condición...; e, 

• b) denunciar o escaso desenvolvemento normativo das funcións das persoas –directoras ou 
directores, secretarias ou secretarios, asesoras ou asesores- ao longo deste decreto, que si 
figuraban no decreto que se quere derrogar, e que consideramos fundamental que se inclúan 
aquí. Neste sentido, queremos salientar o seguinte: 

o primeiro, neste mesmo Decreto que se nos propón figuran recollidas as funcións da 
persoa coordinadora da dirección nos centros; 

o segundo, no Decreto que se vai derrogar si estaban recollidas as funcións da persoa que 
exarza as funcións de dirección e secretaría; e 

o terceiro, nos ROCs tamén se recollen as funcións dos cargos directivos. 

Artigo 26. Non entendemos a razón pola que se amplía o período de comisión de seis (6) a oito (8) anos, 
gustaríanos saber as razóns. 

Por outra parte, damos por suposto –aínda que non figura e solicitamos que así conste-, que as ordes 
que convoquen os procesos selectivos pasen por Mesa e que se constitúan comisións de selección con 
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presenza sindical, como era o normal ata o de agora debido, non as bondades da administración, 
senón a que hai leis de rango superior que obrigan a que as haxa.  

Así mesmo, queremos que se especifiquen tanto os criterios de selección como os criterios e o proceso 
de avalación. 

Finalmente, non entendemos a razón pola que a persoa que exerza as funcións directivas do CAFI non 
vai ser avaliada. Queremos que se nos explique. 

Artigo 30. Supomos que se eliminan as seccións dos CFRs, non si? 

Artigo 31. Gustaríanos facer a seguinte observación e unha posterior recomendación: 

• levamos demandando dende o inicio de curso un calendario detallado para a reforma dos 
ROCs, sobre todo porque a súa revisión vai implicar a modificación de moitos decretos e normas 
que se están a aprobar neste momento que están nalgunha medida sometidas á súa letra. 
Neste artigo estamos ante un exemplo do que acabamos de dicir: 

• supomos que as referencias aos ROCs que se inclúen na epígrafe segunda están relacionadas 
cos ROCs que se van derrogar en breve, polo que solicitamos que se revise ese aspecto. Neste 
sentido, recomendámos a seguinte redacción: “recollidas nos ROCs vixentes”, no canto de 
“recollidas nos artigos 59 ou 76 dos regulamentos orgánicos das escolas de educación infantil, 
dos colexios de educación primaria e dos institutos de educación secundaria”. 

Disposicións adicionais, transitorias e derrogatorias 

• Entendemos que existe unha pequena contradición entre a primeira adicional e a terceira 
transitoria: se se van sacar a concurso todas as prazas das estruturas de formación, como se 
debe entender a continuidade das persoas que na actualidade son asesoras? Vai a haber unha 
renovación total? En todo caso, queremos coñecer o criterio de avaliación dese persoal 
afectado por esta transitoria terceira. 

• Cal é o futuro da actual orde do 1 de marzo de 2007? 


