
Eleccións 2019 
a Comités de Empresa de

Profesorado de Relixión

LEVAMOS DÉCADAS TRABALLANDO EN FAVOR 

DO PROFESORADO DE RELIXIÓN E A SÚA 

ASIGNATURA

O 29 de maio vota ANPE

AS TÚAS METAS SON AS NOSAS

Anpe, a voz do 
profesorado 
de relixión



MES

¿QUEN SOMOS?
SINDICATO INDEPENDENTE,PROFESIONAL, EXCLUSIVO DO PROFESORADO DO ENSINO PÚBLICO. ANPE pon a súa actividade ao servizo da persoa considerada ser trascendente e propugna a súa dignidade, a súa liberdade e o valor humán do traballo (art.4º.2 do Estatuto de ANPE) 

- A dignificación do ensino de Relixión e a súa 

equiparación co resto de asignaturas, incluídos 

os horarios
- Cumprimento da alternativa aos alumn@s que 

opten por non recibir ensino de Relixión

- A mellora das condicións laborais e profesio-

nais como todos os docentes

LOITAMOS POR

ANPE SINDICATO MAIORITARIO do 
ensino público a nivel nacional do 

profesorado de Relixión

ANPE FINANCIASE 

EXCLUSIVAMENTE COAS COTAS 

DOS SEUS AFILIADOS

Somos o único sindicato da 
Mesa Sectorial que defende

EXCLUSIVAMENTE o 
ENSINO PÚBLICO

Os profesores de Relixión 
somos docentes e a nosa 

asignatura é unha máis do 
currículo

MESMA PROFESIÓN
MESMOS DEREITOS



MES

ONDE TE REPRESENTA E DEFENDE ANPE?

ANPE é un sindicato que traballa pola dignificación da asignatura e o 
profesorado de Relixión e a mellora das súas condicións laborais. 
ANPE represéntate e deféndete:
 

• Mesa Sectorial de Educación do MEC
• Consello Escolar do Estado
• Consello Escolar de Galicia
• Mesa Sectorial de Galicia

ANPE

MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN GALICIA

CCOO UXT CIG

Mesa na que se negocian as condicións laborais 
dos docentes do Ensino Público.

Outros sindicatos intentan vender logros que NON son seus.
NON teñen representación en ningunha das Mesas onde se 

negocian as condicións laborais do profesorado de Relixión.

BLA

BLA BLA

BLA BLA BLA

BLA

BLA

BLA
BLA

* UXT con voz pero sen voto ao non 
acadar delegados suficientes o 4 de 
decembro de 2018.

* 



LOGROS
.Elaboración de listaxes atendendo aos principios de igualdade, mérito e 
capacidade
-Recoñecemento da experiencia docente a efectos do baremo para o 
acceso á Función Pública
-Equiparación do profesorado de relixións, en canto a condición de 
traballo, ao resto dos docentes, sen exclusión de acceso aos cargos direc-
tivos.
-Retribución do verán para todos os profesores de relixións que fagan 
substitucións de máis de 5,5 meses (suspendida temporalmente)?
-Contratos indefinidos
-Equiparación aos funcionarios interinos
-Sentenza favorable do Tribunal Supremo sobre titorias e Xefaturas de 
Departamento
-Éxito da nosa Asesoría Xurídica nas cotizacións dos profesores de reli-
xións con anterioridade ao 1 de xaneiro do 1999.
-Extensión dos efectos do cobro dos trienios anteriores ao Estatuto Basi-
co do Empregado Público ( EBEP).
-Acadamos o cambio da nómina do Código 410 (duración determinada 
tempo concreto) ao código 100 actual (indefinido tempo concreto).
-Logro do cobro de sexenios atrasados e intereses xenerados
-Xubilacións anticipadas e prexubilacións
-Reducción de xornada por interés particular coa correspondente reduc-
ción proporcional do soldo.
-Remoción do contrato suxeita a dereito

 √ Constitución de Comités de Empresa específicos do noso colectivo.
 √ Elaboración de listaxes atendendo aos principios de igualdade, 

mérito e capacidade como no resto de especialidades.
 √ Recoñecemento da experiencia docente a efectos do baremo para 

o acceso á Función Pública.
 √ Equiparación do profesorado de Relixión, en canto a condicións de 

traballo, ao resto dos docentes, sen exclusión de acceso aos cargos 
directivos.

 √ Sentenza favorable a desempeñar cargos de Vicedirector/a, 
Secretario/a e Xefe de Estudos.

 √ Retribución do verán para todos os profesores de Relixión que fagan 
substitucións de máis de 5,5 meses (suspendida temporalmente).

 √ Contratos indefinidos.
 √ Acordo de itinerancias.
 √ Equiparación aos funcionarios interinos.
 √ Sentenza favorable do Tribunal Supremo sobre titorías e Xefaturas 

de Departamento.
 √ Éxito da nosa Asesoría Xurídica nas cotizacións dos profesores de 

Relixión con anterioridade ao 1 de xaneiro do 1999.
 √ Extensión dos efectos do cobro dos trienios anteriores ao Estatuto 

Básico do Empregado Público ( EBEP).
 √ Recuperación de parte de pagas extras, xa cobradas, dos anos 

2012 e 2013.
 √ Acadamos o cambio da nómina do Código 410 (duración 

determinada tempo concreto) ao código 100 actual (indefinido tempo 
concreto).

 √ Posibilidade de mobilidade por Concurso de Traslados.
 √ Logro do cobro de sexenios atrasados e intereses xerados.
 √ Autorización de permutas entre colectivos.
 √ Xubilacións anticipadas e prexubilacións.
 √ Redución de xornada por interese particular coa correspondente 

reducción proporcional do soldo.
 √ Remoción do contrato suxeita a dereito.
 √ Licenzas e Permisos igual que o resto de funcións docentes.

Logros de

EN ANPE CONTIGO SUMAMOS +



PORQUE SON TAN IMPORTANTES ESTAS ELECCIÓNS

PROPOSTAS DE ANPE PARA MELLORAR AS CONDICIÓNS 
LABORAIS DO PROFESORADO DE RELIXIÓN   

Os Comités de Empresa son os 
órganos colexiados de representa-
ción dos diferentes colectivos dos 
traballadores.
ANPE conseguiu que estas sexan 

unhas eleccións diferenciadas do 
resto do persoal laboral.

Nestas eleccións sindicais elixiran-
se  os representantes dos profeso-
res de Relixión, que defenderán uni-
camente aspectos relacionados coa 
asignatura e coas condicións laborais 
do profesorado de Relixión.

 » Defensa activa e efectiva da materia.
 »  Defensa da permanencia do profesorado de Relixión dentro do sistema educativo 
en condicións dignas.

 »  Recoñecemento da área de Relixión dentro do currículo de cada etapa, como mate-
ria de pleno dereito.

 » Formación en período lectivo.
 »  Recoñecemento ao profesorado de Relixión dos anos de servizo que traballou en 
condicións irregulares, a todos os efectos.

 »  Negociación dun Convenio Colectivo propio e inclusión do profesorado de Relixión 
no Estatuto da Función Pública Docente.

 » Negociación e asesoramento xurídico en caso de remoción.
 »  Control da organización e cumprimento da alternativa aos alumnos que opten por 
non recibir ensinanza de Relixión.

 »  Desempeño das mesmas funcións que o resto dos docentes (titorías, coordinación, 
cargos unipersoais...).

 » Elaboración dunha nova RPT actualizada.
 »  Negociación dun novo modelo de concurso de traslados.
 » Mellora das condicións laborais e Sociais.
 »  Que nos ciclos formativos de grao medio de F.P. se poida impartir un seminario de 
Relixión dun período lectivo semanal (Vixente xa na Comunidade de Madrid).

 » Recuperación das pagas extras pendentes.
 » Redución das horas lectivas á situación previa aos recortes.

NON DEIXES DE VOTAR, PARA QUE A TÚA VOZ SE ESCOITE. VOTA ANPE



Ahora ANPE necesita máis que 
nunca o teu apoio co TEU VOTO

Para facer posible que a materia quede 
perfectamente integrada no currículo 
e o profesorado poida traballar nas 
mellores condicións.

Eleccións a comités de Empresa de Profesores de Relixión

ELECCIÓNS AO COMITÉ 
DE EMPRESA DO 
PROFESORADO DE 
RELIXIÓN:

VOTA ANPE-FSES

NON TODOS OS 
SINDICATOS SOMOS 
IGUAIS
•  Uns defenden ao profesorado, 

pero... a asignatura?
• Outros: “Relixión fóra das aulas”
•  Outro: Defende a asignatura e ao 

profesorado, pero como?... senón 
teñen representación nas mesas 
Autonómica e Nacional.

POR QUE ANPE?
•  Sindicato independente na 

defensa do Ensino Público.
• Docentes coma ti.
•  Defensa do profesorado, da 

asignatura nos centros e dos 
horarios.

VOTA ANPE
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 



SERVIZOS DE ANPE
SERVIZOS ESENCIAIS

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 » Atención ao afiliado e información e asesoramento preofesional (individual ou 
colectiva).
 » Infornmación inmediata baseada nas Tecnoloxías da Información e a Comu-

nicación, páxinas web, correo electrónico, mensaxes (sms) ao teléfono móbil. 
Publicacións locais, autonómicas e nacionais.
 » Servizos Xurídicos. Asesoramento profesional e tramitación de recursos. 
 » Servizo de “O Defensor de Profesor”. Axuda inmediata xurídica e psicolóxica.
 » Formación:

• Presencial.
• A distancia.
• Xornadas, encontros e titorías.

 » Saúde
 » Financieiros
 » Ocio, tempo libre, cultura, seguros, idiomas, informática, formación, viaxes...



ELECCIÓNS A COMITÉS DE EMPRESA
PROFESORES DE RELIXIÓN

29 de maio de 2019

#SonDocente
#SondoEnsinoPúblico

#SondeANPE

o sindicato de docentes
do Ensino PúblicoANPE

Somos o

único Sindicato

da Mesa Sectorial

que defende

EXCLUSIVAMENTE

o Ensino Público

VOTA POLO PROFESORADO
VOTA POLO ENSINO PÚBLICO


