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A  Dirección Xeral de Centros  e  Recursos Humanos

- Subdirección Xeral de Recursos Humanos

Proxecto de orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a
incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en
réxime de interinidade e substitucións dos corpos de mestres, de profesores
de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de
profesores de escolas oficiais de idiomas que impartan ensinanzas reguladas
na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

D. Francisco X. González Sarria,  en nome  e representación do
Colexio Profesional de  Xornalistas  de Galicia, en  calidade de  Decano
do  mesmo,    por   medio   do   presente  escrito  paso   a formular
respecto  deste  proxecto,   concretamente  respecto  ao ANEXO II  Corpo
de  Profesores  de  Ensinanzas  Secundaria,    as  seguintes ACHEGAS

PRIMEIRA.- Interesamos  que  a  Xunta de Galicia   que   incorpore  ás
listas do réxime de interinidade e substitucións de profesores de ensino
secundario, as materias de  Investigación  e tratamento da información e
Cultura audiovisual, que non aparecen no Proxecto.

SEGUNDA.- No que respecto  a materia  de Cultura audiovisual  en
Bacharelato,   consideramos que  debería  ser  habilitada  non só a
Licenciatura senón  tamén   o Grao e Comunicación Audiovisual.

TERCEIRA.- Solicitamos de  esta  Dirección Xeral  ou  de quen  sexa
competente,   a  aplicación  da  disposición  adicional  primeira  do  Real
Decreto 860/2010, vixente  no   Real Decreto 665/2015, en termos  non
restritivos,   de  tal  xeito   que   os licenciados ou  graduados na  rama de
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Xornalismo  e  Comunicación  poidan impartir clases  de  Lingua e Literatura
Castelá, Lingua e Literatura Galega e Literatura e Linguas  Estranxeiras co
respectivo certificado de idiomas.

Ademais  tendo  en conta   que hai  comunidades autónomas  onde se aplica
a normativa de maneira restritiva e noutras non , o que  crea  non  só
inseguridade xurídica,  senón   tamén   unha  inxustiza  xa  que o   máster de
acceso para os xornalistas diríxese  a Lingua   e   Literatura,  para que logo
se  lles negue  impartir clases pese a contar ca
especialidade, independentemente da carga lectiva que recibiron durante  a
súa licenciatura ou grado.

En virtude do exposto, INSTAMOS á Xunta de Galicia a que no  exercicio das
súas  competencias, modifiquen  os  decretos autonómicos  ou  ordes   que
rexen  as  habilitacións,  listas de substitución,  etc.    ao  obxecto  de recoller
as nosas propostas en  dito  senso.

Santiago de Compostela,  09 de  abril   de 2019

Ado.  D. Francisco X. González Sarria
Decano
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