
Demandas STEG mesa CXT Novembro 2009 

e respostas da Administración 

Previo xeral para todos os concursos: 

O STEG demanda as seguintes cuestións comúns a todos os concursos: 

• Entendemos que, aínda que se foi mellorando a linguaxe sexista, tal e como sempre 
propuxo este sindicato, queda algún erro que emendar. Emendarán os erros. 

• Haberá concurso de Orientación e concurso de Adultos. Non haberá ningún dos 
dous. 

• Negociación das vacantes provisionais propostas polas inspeccións en todas as 
Xuntas de Persoal. Aceptada. 

• Que as vacantes definitivas se fagan públicas canto antes, como mínimo coa 
publicación da resolución provisional. Despois da mesma non deben aparecer novas 
vacantes (se aparecen que sexa algo excepcional). Non aceptada. (Debido a incorporación 
das xubilacións anticipadas). 

• Que se nos proporcionen as datas previstas para todo o proceso (puntuacións, 
adxudicacións...). Unificar datas para todos os concursos. Aceptada. Publicación a 
mediados de novembro e resolución provisoria arredor das dúas últimas semanas de febreiro. 

• Que sexa por sorteo a designación das presidencias das comisións baremadoras. 
Non aceptada. 

• Hai que poñer de manifesto que co tema de publicacións se está a xerar malestar 
coas persoas baremadas. Que haxa criterios comúns entre todas as comisións para 
que non se dea a disparidade de criterios que se está a dar. Que as comisións podan 
valorar con criterios que eles “expliciten” antes de corrixir, coma nas oposicións. Non 
pode ser, entre dúas comisións, unha valore algo que outra non o fai. Se están a dar 
“autoedicións” encubertas. Existen divulgacións científicas válidas que non teñen 
difusión en librerías comerciais. A propia Consellería edita libros que non se atopan nas 
librerías. Farase o posible. 

• O STEG, estando en contra das puntuacións meritocráticas coma a condición de 
catedráticos/as, cargos directivos, coordinacións.....e mentres sexa obrigatoria dita 
puntuación por mor do RD marco, demanda que, ademais das puntuacións que hai que 
asignar por “outros méritos”, se puntúen todas as funcións (Consello Escolar, Titorías, 
Dinamizacións, a impartición en galego ao profesorado que o faga), para poder 
universalizar este tipo de puntuación a todo o profesorado. Considerar estas 
puntuacións vai na liña de potenciación das titorías e das dinamizacións. Que conten 
tamén para o profesorado interino e para o profesorado en prácticas para cando sexa 
nomeado funcionariado de carreira. Non aceptada. 

• Que o dereito de concorrencia sexa para todos os concursos, e non só para o de 
primaria. Aceptada. Sempre que sexa posible pola aplicación informática. 

• Ampliación do nº de peticións máximo (de 300 a 500). Aceptada. Sempre que sexa 
posible pola aplicación informática. 

• En canto ao requisito de coñecemento do galego, o STEG  solicita o cumprimento de 
posuír o coñecemento do galego para poder concursar. Solicitar que se esixa o 
requisito de galego para todas as materias, e non só para as que se teñan que impartir 
en galego segundo o Decreto 124/2007 do 28 de Xuño. En primaria dáse o caso de 
que unha persoa especialista sexa titora dun grupo de alumnado ao que ten que 
impartir docencia, obrigatoriamente, en matemáticas, coñecemento, educación para a 
cidadanía ou mesmo facer tarefas de garda nas anteditas áreas. Ou en infantil en 
zonas onde a galega sexa a lingua materna da maioría do alumnado ou prazas de PT e 



AL para alumnado con nee que ten como lingua materna o galego e, que por exemplo, 
haxa que axudarlles a mellorar a súa dicción falándolles en castelán. Non aceptada. 

• Solicitar que o prazo de reclamacións e renuncias sexa igual para todos os 
concursos. Aceptada. 

• Pechar a folla de servizos para os baremos na mesma data para todos os concursos 
e que sexa o 31 de agosto de 2010, en relación ao tempo traballado. (medida para 

premiar a estabilidade do profesorado nos centros). Non aceptada (para o corpo de mestres). 

• Eliminar do CXT todo o que teña que ver con seccións bilingües. Que as prazas de 
seccións bilingües non se adxudiquen vía CXT. Non se pode modificar unha orde de 
seccións bilingües a través dun concurso de traslados. Nesa orde, o profesorado ten 
que comprometerse a desenvolver a sección bilingüe como mínimo dous anos, e 
despois, xa ten a praza que pretendía e pode deixar de dar a sección bilingüe. Non 
aceptada. O STEG volveu a ser o único sindicato –ao igual que na negociación do 
concurso anterior- que se amosou contrario á consecución de prazas para seccións 
bilingües, vía concurso xeral de traslados. 

• Que para todos os concursos se teñan os mesmos dereitos en canto ao recurso a 
interpoñer, se non se está de acordo coa resolución. No do Corpo de mestres fala de 
recurso contencioso-administrativo e no de Secundaria fala de recurso de reposición. 
Entendemos que tería que poñer nos dous “recurso de reposición”, sabendo que pode 
caber en calquera dos dous. O profesorado estará mellor informado se o pon na orde. 
Aceptada. 

• Que o apartado, no que adxudican 5 puntos, exclusivamente para prazas situadas en 
Navarra, no País Vasco e na Comunidade Autónoma Valenciana (o 2.4 no anexo VI -
inspección- e o 2.3 no anexo VII –secundaria-), se incorpore ao de primaria para 
cando o concurso sexa de ámbito estatal. Non aceptada. 

 

Concurso de traslados entre profesorado de relixión 

O STEG, coherente coa súa defensa dun ensino laico, onde os idearios doutrinais das 
diferentes relixións non terían que ter cabida na escola, non participou no debate sobre 
este concurso de traslados. 

O resto das OOSS si que fixeron aportacións ao borrador; entre outras: 

Que puntuaran as dinamizacións, coordinacións e o traballo desenvolvido como cargos 
directivos que realiza este profesorado de relixión, non pertencente aos corpos de 
funcionarios docentes. A Administración contestou que non tiña ningunha intención en 
fomentar que este persoal participe nestas actividades, polo que non vai modificar o 
baremo do borrador. 

Tamén se demandou que se ampliara o prazo de renuncias para este concurso ao que a 
Administración, ao non poder facelo para o resto dos concursos, contestou que non o ía 
facer neste. 

Concurso de traslados entre funcionariado docente do corpo de mestres 

• Esiximos o cumprimento íntegro dos catálogos para este concurso. Desde o STEG 
seguimos defendendo que tiña que estar catalogado o suficiente número de prazas 
para que se poida cumprir o acordo de horario para profesorado do corpo de mestres e 
para que en educación infantil se poidan facer “apoios”, e non “substitucións”, na  
aula. Aceptada. 



• No referente a formación e perfeccionamento no baremo de primaria, na nosa liña 
de ponderar máis a puntuación por formación ao respecto das puntuacións 
meritocráticas, solicitamos incrementar ata 1,5 puntos as puntuacións referidas a 
cursos impartidos, coordinados ou titorados. Non aceptada. 

• Queremos saber como está o dereito que tiñan os mestres e mestras con praza 
definitiva no 1º ciclo da ESO á entrada en vigor da LOE, que logo concursaron  e 
obtiveron unha praza definitiva en primaria. Xa que se engadiu unha excepción no 
concurso pasado e neste borrador. Non posúen ese dereito. 

 

Concurso de traslados para funcionariado docente do corpo de Secundaria, cátedras 
PES, cátedras EOI....... 

 As seguintes solicitudes fíxoas o STEG seguindo a súa liña de ponderar máis a 
puntuación por “formación e perfeccionamento” ao respecto das puntuacións 
meritocráticas (outros méritos) e, dentro destes últimos, maior ponderación das 
publicacións ao respecto da valoración polo traballo desenvolvido. 

• No ANEXO VI dar ao epígrafe 1.3 un máximo de 10 puntos. Non aceptada. 

• No ANEXO VII dar ao epígrafe 1.4 un máximo de 10 puntos. Non aceptada. 

• Reducir no anexo VII, no apartado II “Outros méritos” a 15 puntos, distribuídos 
do seguinte xeito: 10 puntos para o epígrafe 2.1 “publicacións” e 5,00 puntos para a 
epígrafe 2.2 “Valoración por traballos desenvolvidos”. Non aceptada. 


