
Á ATENCIÓN DO SR. CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN 

XUNTA DE GALICIA 

 

A comunidade educativa: profesores, pais e alumnos/as, dos Conservatorios Profesionais e 

Superiores de Música de Galicia, queren manifestar unha queixa formal á Consellería de 

Educación da Xunta de Galicia por manter unha Orde con carácter nada "provisional nin 

excepcional" que permite o acceso de profesores de secundaria a ocupar postos de profesores 

de Conservatorio, violando a prioridade que por Lei ten o persoal Interino e Substituto de 

Ensinanzas Especiais. 

“Orde do 9 de xuño de 2015 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino 

provisional para o curso académico 2015-2016, entre o persoal docente pertencente aos corpos 

de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación 

profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e 

artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que 

non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan 

desprazados por falta de horario, ao persoal ao que se lle conceda unha comisión de servizos 

por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal 

interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo 

activo.” 

Consideramos que a Xunta de Galicia non respecta as condicións laborais polas que o 

profesorado de Ensinanzas Especiais ten acceso a desempeñar o seu posto de traballo segundo 

os criterios legalmente establecidos:  

1. Concurso oposición ao corpo de ensinanzas de música e artes escénicas.  

2. Acceso ás listas de Interinos e Sustitutos de ensinanzas de música e artes escénicas. 

O ordenamento da propia función pública establece a separación dos corpos: 
 
a) Os corpos de catedráticos de ensino secundario e de profesores de ensino secundario, que 
desempeñarán as súas funcións na educación secundaria obrigatoria, bacharelato e formación 
profesional. 
 
b) O corpo de profesores de música e artes escénicas, que desempeñará as súas funcións nas 
ensinanzas elementais e profesionais de música e danza, nas ensinanzas de arte dramática e, 
no seu caso, naquelas materias das ensinanzas superiores de música e danza ou da 
modalidade de artes do bacharelato que se determinen. 
 
c) O corpo de catedráticos de música e artes escénicas, que desempeñará as súas funcións nas 
ensinanzas superiores de música e danza e nas de arte dramática. 
 

A Xunta de Galicia está a discriminar de forma inasumible ao corpo de profesores de 
música e artes escénicas que accederon a súa especialidade respectando as condicións esixidas 
pola Administración Pública e que rompen de forma contundente cos principios 
constitucionais de igualdade, mérito e capacidade. 

 
 
 



Os principios de mérito, igualdade e capacidade e a interpretación que o Tribunal 
Constitucional efectuou sobre eles non determinan a súa aplicación exclusivamente no 
procedemento de ingreso na función pública, senón que prolongan a súa vixencia ao longo 
da vida funcionarial e fanse sobre todo patentes no establecemento dos sistemas de 
provisión de postos de traballo e no sistema de carreira administrativa e de promoción 
interna. 
 
Os sistemas de selección deben ser iguais para todos, posto que se se estableceron unhas 
canles e uns requisitos individualizados para acceder a cada corpo docente, estes haberán de 
ser respectados, sendo inadmisible que sexa a propia Administración, que debe velar polos 
dereitos dos seus traballadores, quen rompa unilateralmente os devanditos dereitos xa que a 
mobilidade entre corpos non é axustada a Dereito. 
A Orde á que nos referimos, cambia as regras de xogo, e dá preferencia a profesores do corpo 
de educación secundaria. Isto crea unha situación manifesta de desigualdade e inseguridade 
xurídica. 
 
É por todo o explicado anteriormente que, esiximos á Consellería de Educación que revogue a 
Orde así como a súa implantación no próximo curso académico 2015/16. 
 
SINATURAS 
 
 
  
 


