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e Ensinanzas Especiais, por proposta da Dirección
Xeral de Ordenación e Innovación Educativa,

DISPÓN:

Primeiro.-Autorizar as ensinanzas correspondentes
aos niveis I, II e III da educación básica de persoas adul-
tas na modalidade presencial aos centos de educación e
promoción de adultos que figuran no anexo desta orde.

Segundo.-A organización e funcionamento dos cen-
tros de educación e promoción de adultos con sede nos
establecementos penitenciarios será a establecida na
normativa que con carácter xeral se aplica a todos os
centros de educación e promoción de adultos da Comu-
nidade Autónoma galega, agás aquilo que, dadas as
súas especiais características, fose regulado por norma-
tiva específica e de conformidade co convenio de cola-
boración en materia de educación asinado entre a Xun-
ta de Galicia e o Ministerio de Interior con data do 23
de marzo de 2007, así como co Real decreto 1203/1999,
do 9 de xullo, e a normativa que o desenvolve.

Terceiro.-Como consecuencia do anterior, o horario
de atención ao alumnado será en xornada de mañá
e/ou tarde, de acordo coa demanda efectiva de forma-
ción dos internos e coas circunstancias da institución
na que o centro ten a sede.

Ao inicio de cada curso escolar cada centro estable-
cerá o seu horario tendo en conta as normas de orga-
nización e funcionamento da institución penitenciaria
na que ten a sede, as instrucións de principio de cur-
so da Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais e as propostas da comisión mix-
ta establecida no devandito convenio de colaboración.

O horario definitivo deberá ser aprobado polo órgano
da Administración educativa competente nesta materia.

Cuarto.-Con carácter provisional, os delegados pro-
vinciais da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria nomearán en cada centro un director, ao
abeiro do disposto no artigo 137 da Lei orgáni-
ca 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Forma-
ción Profesional e Ensinanzas Especiais para ditar
cantas disposicións sexan necesarias para o desenvol-
vemento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor aos vinte días
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2007.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO 
Código Centro Concello Provincia Ensinanzas 

15032650 Centro público de educación e 
promoción de adultos de Teixeiro 

Curtis A Coruña Ensinanzas iniciais do ensino básico para persoas adultas, nivel I. 
Ensinanzas iniciais do ensino básico para persoas adultas, nivel II. 
Educación secundaria para persoas adultas ou nivel III. 
Castelán e galego para inmigrantes. 

27020811 Centro público de educación e 
promoción de adultos de Bonxe 

Outeiro de 
Rei 

Lugo Ensinanzas iniciais do ensino básico para persoas adultas, nivel I. 
Ensinanzas iniciais do ensino básico para persoas adultas, nivel II. 
Educación secundaria para persoas adultas ou nivel III. 
Castelán e galego para inmigrantes. 

27020823 Centro público de educación e 
promoción de adultos de 
Monterroso 

Monterroso Lugo Ensinanzas iniciais do ensino básico para persoas adultas, nivel I. 
Ensinanzas iniciais do ensino básico para persoas adultas, nivel II. 
Educación secundaria para persoas adultas ou nivel III. 
Castelán e galego para inmigrantes. 

32020771 Centro público de educación e 
promoción de adultos de Pereiro 
de Aguiar 

O Pereiro de 
Aguiar 

Ourense Ensinanzas iniciais do ensino básico para persoas adultas, nivel I. 
Ensinanzas iniciais do ensino básico para persoas adultas, nivel II. 
Educación secundaria para persoas adultas ou nivel III. 
Castelán e galego para inmigrantes. 

36024720 Centro público de educación e 
promoción de adultos da Lama 

A Lama Pontevedra Ensinanzas iniciais do ensino básico para persoas adultas, nivel I. 
Ensinanzas iniciais do ensino básico para persoas adultas, nivel II. 
Educación secundaria para persoas adultas ou nivel III. 
Castelán e galego para inmigrantes. 

Orde do 6 de xullo de 2007 pola que se esta-
blece o número de unidades e os postos de
traballo docentes dos centros públicos depen-
dentes da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria nos niveis de educación
infantil, primaria e educación especial.

O artigo 31 do Estatuto de autonomía de Galicia esta-
blece a competencia plena da comunidade autónoma
para o regulamento e administración do ensino en toda
a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especia-
lidades no ámbito das súas competencias; e o Decreto
585/2005, do 29 de decembro, establece a competen-
cia da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria en materia de planificación, regulación e admi-
nistración do ensino regrado en toda a súa extensión.

Por Orde do 27 de xuño de 2006 establécese o núme-
ro de unidades e os postos de traballo docentes dos cen-
tros públicos dependentes desta consellería nos niveis
de educación infantil, primaria e educación especial.

Tendo en conta a modificación de unidades nun
importante número de centros públicos nos que se
imparte educación infantil e/ou primaria que resulta do
compromiso da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria cunha educación de calidade que permita
a atención especializada, a atención á diversidade e ás
necesidades educativas específicas, e que contribúa á
mellor estrutura organizativa dos centros, resulta acon-
sellable a publicación da relación dos centros públicos
dependentes desta consellería coas unidades e os
correspondentes postos de traballo docentes.
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Esta consellería, por proposta da Dirección Xeral
de Ordenación e Innovación Educativa,

DISPÓN:
Primeiro.-Establecer o número de unidades e os

postos de traballo docentes que corresponde prover
polos funcionarios do corpo de mestres nos seguintes
centros:

a) Escolas infantís, colexios de educación primaria
e colexios de educación infantil e primaria (anexo I).

b) Colexios de educación especial (anexo II).
c) Colexios rurais agrupados (anexo III).
d) Centros públicos integrados (anexo IV).
Segundo.-Suprimir os centros que aparecen no anexo V.
Terceiro.-Aos centros que como consecuencia das

modificacións previstas nos puntos anteriores vexan
incrementado o número de postos de traballo, aplica-
ráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de
1992, pola que se regula a mobilidade dos funciona-
rios pertencentes ao corpo de mestres nos propios
centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderán ser solicitados polos
profesores e profesoras con destino definitivo no cen-
tro que conten coa oportuna habilitación e accedesen
a este por concursos anteriores ao convocado no cur-
so 1990/1991, sempre que non obtivesen novo posto
de traballo nel como consecuencia doutros procesos
de adscrición ou de mobilidade no propio centro; non
obstante o anterior, poderanos solicitar os profesores
que , estando en posesión da correspondente habilita-
ción, estean adscritos a postos de traballo que se
vexan afectados por diminución nun número máximo
igual á redución de postos.

Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31
de agosto, polo que se determinan os criterios de per-
da do destino definitivo polas funcionarias e funcio-
narios docentes que prestan servizos nos centros edu-
cativos que imparten ensino distinto do universitario
e o cómputo da antigüidade no centro en función das
causas de acceso a el.

Cuarto.-O novo catálogo aplicarase gradualmente
durante os próximos dous cursos 2007-2008 e 2008-
2009, e deberá estar vixente na súa totalidade no ini-
cio do curso académico 2009-2010.

Quinto.-Os procesos de mobilidade regulados na
Orde do 30 de marzo de 1992, que se produzan como
consecuencia desta orde, desenvolveranse durante o
mes de setembro do ano de aplicación do catálogo, e
terán efectos do 1 de setembro correspondente.

Sexto.-Queda derrogada a Orde do 27 de xuño de
2006, pola que se establece o número de unidades e
os postos de traballo docentes dos centros públicos
dependentes desta consellería nos niveis de educa-
ción infantil, primaria e educación especial.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase a Secretaría Xeral e á Direc-

ción Xeral de Ordenación e Innovación Educativa
para ditar as instrucións necesarias para o desenvol-
vemento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2007
Laura Sánchez Piñón

Conselleira de Educación e Ordenación
Universitaria
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