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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 

 
Neste resumo só figuran aqueles artigos que son específicos para os conservatorios de música e 
danza. Todas as demais modificacións son as mesmas que no ROC das EOIs xa que o seu articulado é 
común. 
 
 
TÍTULO II: ÓRGANOS DE GOBERNO E DE COORDINACIÓN DOCENTE 
CAPÍTULO I.- ÓRGANOS DE GOBERNO UNIPERSOAIS 
 
ARTIGO 4: ÓRGANOS UNIPERSONAIS 
 
4.1. Engadir vicedirección. Mudarán a redacción para distinguir entre os dependentes da Consellaría e 
os dos concwllos. 
4.2. Eliminar, xa que haberá sempre vicedirección independentemente de que teñan un grao ou dous. 
Idem 
 
CAPÍTULO II. ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO 
CONSELLO ESCOLAR 
 
ARTIGO 14: COMPOSICIÓN 
 
14.1.f.1.1 Número de membros: mudar o número de membros para que sempre haxa unha maioría 
de docentes. ACEPTADA. Mudarán a redacción 
14.4. Que poda ser elixible alumnado do grao elemental tamén porque pode darse o caso de que 
haxa alumnado no grao elemental de máis idade que o alumnado de grao profesional. NON 
ACEPTADA 
 
CAPÍTULO III.ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
ARTIGO 22 COMPOSICIÓN 
22.e Crear a coordinación do grao profesional. NON ACEPTADA 
22.i. Coordinación de programas europeos NON ACEPTADA 
 
ARTIGO 23 ASISTENCIA DO PROFESORADO 
23.1. O profesorado pertence, normalmente a varios departamentos, artellar a forma de que non 
teñan que ir obrigatoriamente a todas as reunións de departamento (irían obrigatoriamente ao que 
teñen máis horas de docencia e aos outros en casos que fose necesaria a súa presenza por cuestións 
de coordinación, por ex.) ACEPTADA. Recollerano na orde 
  
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
ARTIGO 24 DEFINICIÓN  
F Cambio de nome: Departamento de materias grupais. É mais amplo, inclúe: coro, orquestra, 
música de cámara e conxunto instrumental. 
G Crear Departamento de Piano Acompañante (traballa con todos os departamentos) fora do 
departamento de Tecla (acordeón, piano, piano complementario e piano acompañante), debido a súa 
especificidade. Ou separar nun departamento piano e piano complementario e meter acordeón 
noutro. ACEPTADA parcialmente. Crearase o departamento de piano e poderanse crear máis dos dous 
departamentos propostos inicialmente no punto 6 
Engadir un novo: Musica tradicional galega. ACEPTADA 
Engadir un novo: Música Antiga. ACEPTADA 
 
ARTIGO 29 RÉXIME DE FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS 
Regulación da asistencia a xuntanza do departamento cando se pertence a varios, asistirán, con 
carácter xeral, a aquel do que impartan máis horas. ACEPTADA. Recollerano na orde 
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ARTIGO 37 TITORÍAS 
37.1 A titoría do grupo recaerá sobre o profesorado que imparte o instrumento principal. Mudarán a 
redacción 
Erro numeración. Non aparece punto 37.2 e aparece o 37.3. 
 
ARTIGO 47 ELECCIÓNS 
47.1 Elección por instrumento e curso, non por curso. Farán unha nova redacción recollidas as 
propostas de todos os sindicatos 
47.4.e Cambiar escola por conservatorio. 
 


