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ROGOS E PREGUNTAS 

FP - CICLOS 

Desde o STEG queremos manifestar o noso rexeitamento ao peche de ciclos en FP, especialmente no 
que se refire á esixencia de que teña que haber un número mínimo de alumnado maior do que se esixía 
anteriormente; este punto, que non pasou por unha mesa de negociación,  entendemos que afecta ás 
condicións do profesorado, principalmente do profesorado interino. 

Tamén nos gustaría sinalar que hai que ter coidado cos erros en canto ás ofertas formativas que se 
publican no DOG. Non contestan. 

FP- HORARIOS 

Por outra banda, dísenos nunha Mesa dos Centros Integrados que se estudiara un calendario escolar 
diferente para o alumnado de FP (diferente ao de Secundaria) e despois na publicación da Orde de 
calendario non se recolle: preguntámonos se vai haber alguna instrución ao respecto. (O alumnado 
que xa rematou o estipulado no currículum e mesmo o propio ciclo non ten por que seguir indo ao 
centro, si os/as docentes que poderán e deberán desenvolver moitas outras tarefas á parte da 
docencia habitual). Séguese a estudar. 

AULAS ESPECÍFICAS EN GALEGO 

Rexeitamos que desaparezan as aulas específicas en galego e que se liquiden estas accións de 
potenciación da lingua no ensino infantil cunha escueta comunicación aos centros sen ningunha, 
reflexión, avaliación nin valoración doutras medidas. Queremos sinalar que o 90% destas aulas, no 
ensino público, neste curso que remata continuaron a traballar sen recibir axudas nin contraprestacións. 
Non contestan. 

PROGRAMA ABALAR 

O STEG, considera tamén que houbo unha xestión incorrecta do programa ABALAR, xa que habería que 
facilitar a formación do profesorado e as adaptacións técnicas necesarias para promover a igualdade 
de oportunidades nos centros. Isto supuxo que moitos centros concertados das vilas se fixesen con este 
programa e que os centros públicos que se incorporaron a el fosen tamén de contorno urbano, o que 
supón, por unha parte, o desvío de cartos públicos para a concertada e por outra unha nova fenda na 
diferenciación rural-urbano. Non contestan. 

LIBROS DE TEXTO 

O STEG considera inadmisible que dende a Administración se destinen subvencións a conta do gasto 
público á edición de material escolar en castelán para cumprir coa norma introducida co Decreto de 
Plurilingüismo, cando estes materiais estaban en galego e cómpre traducilos porque os textos 
equivalentes en castelán non se adecúan ao noso currículo. Non contestan. 

PERMUTAS 

Quereriamos saber que vai pasar coas permutas, se se van poder levar a cabo como sempre, se só 
poderán permutar os funcionarios de carreira… Dinnos que a intención é que no vindeiro curso sigan 
como ata o de agora, se ben poden non ter cabida na normativa vixente porque supoñan un conflito 
xurídico. 

Por último, quereriamos que se nos facilitara, a poder ser en setembro, un calendario dos temas que van 
pasar polas mesas de negociación. Non contestan. 

 



 

 

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) 

VARIOS 

O Sr. Mira Lema anuncia a intención da Administración de presentar un novo regulamento do 
funcionamento da Mesa Sectorial porque considera que esta non pode ser un “parlamentillo”, senón 
que nela só se vén a negociar asuntos estritamente relativos ás condicións laborais do profesorado 
segundo el as entende, que segundo o punto de vista de todas as organizacións sindicais son 
tremendamente restritivas. 


