
 
 
1. A planificación xeral educativa: as materias afíns 

A política de precarización e o abuso da temporalidade son consecuencia tamén da falla dunha 

planificación xeral educativa coherente. A amortización de prazas e mingua do servizo educativo 

provocan que a Administración utilice a situación non definitiva nos seus postos do persoal para 

satisfacer a oferta educativa cun número crecente de “materias afíns”. 

Estas “materias afíns” son impartidas, nos máis dos casos, polos docentes provisionais (funcionarios 

en expectativa, en prácticas e temporais)  

Así, denunciamos esta política de desnaturalización da actividade docente, que a partir da mala 

planificación magoa de xeito grave a calidade do ensino. Se ben a existencia de materias afíns é lóxica 

ata certo punto, opoñémonos a que a Administración siga a provocar tal descontrol na asignación de 

materias distintas aos docentes de xeito tan sistemático e masivo. 

Ademais, opoñémonos a desigualdade de trato que implica que este agravio se pouse 

discrecionalmente sobre a condición provisional e ou precaria do persoal non definitivo.  

Neste sentido, esixiremos a reformulación do apartado de “elección de horarios” e a distribución 

de áreas, materias, cursos e, se é o caso, quendas entre os membros dos departamentos 

didácticos, da Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do 

Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria 

e se establece a súa organización e funcionamento 

Neste punto ademais tamén volvemos esixir a necesidade legal de crear unha Relación de Postos 

de Traballo (RPT), que ata a data non existe no corpo de profesores de ensino secundario galego e 

noutros corpos docentes. 

2. A planificación xeral educativa: outras consideracións sobre a reformulación do apartado de 

“elección de horarios” 

Todos sabemos a importancia que ten para os propios docentes a elección de horarios. En moitas 

ocasións non existe acordo nos departamentos didácticos para un reparto de áreas, materias e cursos, 

ou, ás veces, acontece que se impón unha inercia de “deixar para os que veñen novos” os descartes 

dos outros membros do departamento. 

Este “statu quo” non debe continuar. Velaquí unha das manifestacións máis graves das contradicións 

que operan “dende dentro” do sistema educativo, a desigualdade de trato, nos propios departamentos 

didácticos, afectando moi negativamente á calidade do ensino. 

Se continuamos deixando que subsista esta situación, seguiremos a ver como en xeral se produce unha 

situación de insolidariedade manifesta que ten repercusións negativas sobre o alumnado e as súas 

familias. Esta inercia provoca que exista unha desigualdade de trato na elección de horarios e que 

conscientemente haxa moitos docentes que traten de descartar os cursos que non lle interesan. A 

consecuencia é que se dá na práctica unha mecánica consciente de evitar á atención á 

diversidade, diversidade que é máis notable naqueles cursos que en principio revisten máis 

dificultades de aprendizaxe. 



 
 
Isto afecta á atención educativa que se pretende dar ao alumnado con necesidades educativas, 

incidindo con máis intensidade no alumnado pertencente a familias con escasos recursos económicos, 

sociais e ou culturais. 

Apelamos á solidariedade neste apartado da “elección de horarios”, a un reparto máis equitativo, 

democrático e igualitario entre os membros dos departamentos didácticos, para así atinxirmos non só 

a igualdade de trato, senón tamén máis garantías de atender á diversidade e estar así en 

mellores condicións fronte ao abandono escolar.  

Neste senso tamén, esixiremos a reformulación do apartado antedito de “elección de horarios”. 

 


