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36141086J González Fernández Leire Salceda de Caselas 36008489-CEP Altamira 597035-Música-Primaria 

78785012F Hermo Gómez María do Carme Muros 15009998-CEIP Ramón de Arteaza 
y Málvarez 

597038-Educación-Primaria 

44808894H Iglesias González Natalia Vilardevós 32014501-CEIP Rodolfo Núñez 
Rodríguez 

597032-Idioma estranxeiro: Inglés-Primaria 

34876818D Justo Romero Elena Ponteareas 36007497-CEIP Nosa Señora dos 
Remedios 

597036-Educación especial-Pedagoxía terapéutica-Primaria

76559857X Miranda García Anselmo Foz 27016391-CEIP O Cantel 597034-Educación física-Primaria 

52938307N Parada González Beatriz Rois 15014738-CPI dos Dices 597032-Idioma estranxeiro: Inglés-Primaria 

53304698J Parada Boedo Lidia Pontedeume 15024963-CEIP de Andrade 597032-Idioma estranxeiro: Inglés-Primaria 

33299688N Raviña Rosende Amparo Carballo 15002581-IES Alfredo Brañas 597060-Educación especial-Pedagoxía terapéutica-1º ciclo 
ESO 

76776632X Sanmartín Caamaño Bartolomé Coristanco 15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel 597034-Educación física-Primaria 

10082348E Santín Quindós Emilia Ponteareas 36013692-IES Val do Tea 597060-Educación especial-Pedagoxía terapéutica-1º ciclo 
ESO 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 12 de novembro de 2009 pola que
se modifica a Resolución do 27 de agosto
de 2009 pola que se fixeron públicas as
adxudicacións definitivas de destino para
o curso académico 2009-2010, ao persoal
do corpo de mestres que non teña destino
definitivo, ao que resulte desprazado por
falta de horario, ao que se lle conceda
unha comisión de servizos por concelleiro
ou concelleira, por motivos de saúde ou
por conciliación da vida familiar e labo-
ral, ao persoal opositor do ano 2009 e ao
persoal interino ou substituto do corpo de
mestres e ao que solicite o reingreso no ser-
vizo activo.

Pola Orde do 15 de xuño de 2009 (Diario Oficial
de Galicia do 22 de xuño) ditaronse normas para a
adxudicación de destino provisional para o curso
académico 2009-2010, ao persoal do corpo de mes-
tres que non teña destino definitivo, ao que resulte
desprazado por falta de horario, ao que se lle conce-
da unha comisión de servizos por concelleiro ou con-
celleira, por motivos de saúde ou por conciliación da
vida familiar e laboral, ao persoal opositor do
ano 2009, e ao persoal interino ou substituto do cor-
po de mestres e ao que solicite o reingreso no servi-
zo activo.

Publicada a Resolución do 27 de agosto de 2009
(DOG do 4 de setembro), da Dirección Xeral de Cen-
tros e Recursos Humanos, pola que se resolve a
adxudicación de destino provisional para o próximo
curso académico 2009-2010, ao persoal do corpo de
mestres que non teña destino definitivo, ao que
resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle
conceda unha comisión de servizos por concelleiro

ou concelleira, por motivos de saúde ou por concilia-
ción da vida familiar e laboral, ao persoal opositor
do ano 2009, e ao persoal interino ou substituto do
corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no ser-
vizo activo.

Ante as solicitudes presentadas polo profesorado
que se relaciona no anexo, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro.-Modificar a adxudicación de destinos
provisional para o curso académico 2009-2010,
publicada na resolución da Dirección Xeral de Cen-
tros e Recursos Humanos do 27 de agosto de 2009 e
adxudicarlles destino provisional para o curso aca-
démico 2009-2010 aos profesores que figuran no
anexo desta orde nos centros e especialidades que
alí se especifican.

Segundo.-De acordo co establecido na referida
Resolución do 27 de agosto de 2009 (DOG do 4 de
setembro), a toma de posesión dos referidos destinos
será a do 1 de setembro de 2009.

Terceiro.-Contra esta orde poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous
meses, a contar desde o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia, ante o Xul-
gado do Contencioso-Administrativo de Santiago de
Compostela, de conformidade co disposto na
Lei 29/1998, do 26 de xullo, Reguladora da Xuris-
dicción Contencioso-Admistrativa.

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO 

      DNI Nome   Concello Centro Especialidade 

78794479K Brea Rodríguez María José Arzúa 15000612-CEIP de Arzúa 597031-Educación infantil 

33546227Z Casanova Díaz Ricardo Rábade 27011639-CEIP Otero Pedrayo 597034-Educación física-Primaria 

32705237L Colodrón Villar Carmen Santiago de 
Compostela 

15024975-CEIP Pío XII 597034-Educación física-Primaria 

44449498C Díez  Alonso  Paula Redondela 36007710-CEP Santa Mariña 597036-Educación especial-Pedagoxía terapéutica-Primaria

34628272R Fuentes Rodríguez Daniel Verín 32013521-CEIP Princesa de España 597036-Educación especial-Pedagoxía terapéutica-Primaria

73240136V García Entenza Ramiro Tui 36024112-CRA Mestre Clara Torres 597035-Música-Primaria 

44820327C Gil Ferro Ana Belén Porto do Son 15025542-CEIP Xuño 597038-Educación-Primaria 


