
AVISO IMPORTANTE AOS PAIS: RECORTES DA ADMINISTRACIÓN 
Aforran cartos                                          Aforran mestres                                              Aforran medios 

Máis cartos para os colexios privados e menos para os públicos 
 

Estimadas nais e pais: 
Diante das declaracións falsas e erróneas que aparecen nos medios de comunicación sobre 

as mobilizacións que os docentes do ensino público estamos levando a cabo, queremos 
achegarvos as razóns das nosas medidas de protesta e rebater as novas que se están 
publicando: 
 

«Neste curso o profesorado vai traballar 4 horas máis» NON É CERTO 
A xornada laboral segue sendo de 37,5 horas á semana. A diferenza é que no curso pasado tiñamos 

21 horas para clases e gardas co ALUMNADO, e este curso teremos 25 horas.  
Isto implica 4 horas máis por cada docente, o que significa 1 profesor/a menos de cada 6. É, polo 

tanto, un ERE encuberto. A realidade é que, a data de hoxe, 9 de outubro, somos case 1000 docentes 
menos traballando con respecto ao ano pasado. 

 

«A medida mellora a atención ao alumnado» NON É CERTO 
O alumnado segue a recibir as mesmas 25 horas de docencia que tiña o curso pasado. A diferenza é 

que, ao haber menos profesorado no centro, hai especialistas dando clase a 2 grupos (música e educación 
física) para poder desdoblar aulas e ter aos vosos fillos/as non agrupados por ciclos (EI, 1º e 2º ciclo de EP). 
Polo tanto  non hai horas para apoios, reforzos,  proxectos innovadores, funcionamento da biblioteca… A 
menos mestres, menos funcións poden desenvolverse, esto é igual a unha menor calidade educativa.  

 A xornada do profesorado completábase, e vaise seguir completando, con asistencia ao centro en 
horario en que o alumnado non está, para realizar funcións como: titorías de nais e pais, coordinación co 
resto do profesorado que imparte clase ao mesmo alumnado, apertura da biblioteca, realización de 
diversos proxectos do centro (TIC, Abalar, cursos para a mellora da calidade educativa, subvencións de 
interese para o alumnado) 

Pero lamentablemente, e desexamos que de maneira provisional,  debido á carga horaria e ao 
volume de traballo; vémonos na obriga de prescindir das actividades complementarias e extraescolares que 
viñamos facendo, coma os festivais, saídas e demais actividades que viñamos desenvolvendo no centro (en 
principio, este ano só se realizarán aquelas saídas que oferte o concello). Recordade que estas actividades 
son realizadas polo profesorado voluntariamente, non son obrigatorias polo que a menos tempo menos 
actividades 

 

«Os docentes só traballaban 21 horas» NON É CERTO 
Non se poden contabilizar só as horas de contacto directo co alumnado. As clases necesitan a súa 

preparación e os alumnos e alumnas demandan unha atención individualizada que respecte os distintos 
ritmos e estilos de aprendizaxe. É coma se pensásemos que unha película é só a súa estrea e non todas as 
horas que leva realizalas ou se un médico non preparase unha operación antes de facela. Tras o traballo na 
clase existe outro moito maior: avaliacións, preparación das clases, proxectos, búsqueda de actividades 
interesantes... 

 

Ademáis, sabías que… 
 

…hai mestres ocupando postos de traballo para os que non estudaron, polo que 
non están preparados: 

Hai un grande número de mestres en Galicia que están a impartir outras especialidades 
distintas das súas, como EI,PT, música, inglés, EF ou AL. Imaxínate que trasladamos isto a outro 
tipo de traballos, imaxínate por exemplo, que na consulta dun dentista te atendese un pediatra no 



seu lugar, ou ao revés… A redución de mestres/as e a impartición de especialidades que non son 
as propias ten como consecuencia unha menor calidade educativa dos teus fillos/as, eles non o 
merecen! 

*Isto mesmo está a pasar no noso centro, a persoa destinada provisionalmente para 
educación física, non ten esa especialidade, senón a de educación infantil.  

 

…non se está cumplindo o último acordo de agrupamentos: 
Ese acordo di que:  

«Poderase agrupar o alumnado de educación primaria pertencente ao mesmo ciclo nunha 
mesma unidade cando o número sexa igual ou inferior a catorce. » No noso centro o 1º  e o 2º 
ciclo de educación primaria estarían agrupados en tódalas asignaturas sumando un total de 15 
alumnos/as en cada un. 

«Poderase agrupar o alumnado de educación infantil de diferentes niveis cando inclúa 
alumnado de tres anos nunha mesma unidade e o número sexa igual ou inferior a doce alumnos. » 
En educación infantil, o alumnado de 3, 4 e 5 anos tería que estar agrupado en tódalas 
asignaturas, sumando un total de 15. 

Por suposto, para facer estes agrupamentos non se tiveron en conta os alumnos con 
necesidade de apoio educativo. 

*Ainda que neste centro se está a facer un grande esforzo para que non nos afecte esta 
medida en tódalas asignaturas, a realidade sería outra ben distinta. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As nosas protestas, mobilizacións e reivindicacións son, polo tanto, EN DEFENSA 
DUN ENSINO PÚBLICO DE CALIDADE. En defensa das condicións en que os teus 
fillos e fillas reciben unha educación de calidade. Por iso é importante que te 
involucres nestas mobilizacións e que apoies a defensa do ensino público e rexeites 
os recortes en educación. Únete e participa nas manifestacións de protesta!! Toda a 
comunidade educativa está afectada, non só os docentes. Necesitamos da vosa 
axuda! Apoianos nesta loita! 

 

GRACIAS DE ANTEMÁN POLA SÚA COMPRENSIÓN E COLABORACIÓN 
 

O CLAUSTRO DE MESTRES do CEIP Os Casais de Fene 
 

… CADA CURSO A ADMINISTRACIÓN ENVÍA MENOS CARTOS (que se usan para actividades dos 
vosos fillos/as, calefacción, biblioteca…) 
… COS RECORTES ACTUAIS, é probable que para o curso que ven, teñamos un ou dous mestres 
menos de primaria, e consecuentemente tamén PT e AL? 
… a administración obriga aos mestres cada ano a facer máis “papeleo”, o que supón unha gran 
perda de tempo que debería ser dedicado á educación dos seus fillos? 
… o esforzo voluntario dos mestres do centro fixo que se conseguiran cartos para levar a cabo 
actividades cos nenos e comprar material gracias a proxectos que se veñen realizando cada ano: 
biblioteca (2000€), abalar (dotación de ordenadores para 5º)... A ADMINISTRACIÓN SUPRIMIU O 
TEMPO QUE OS MESTRES ADICABAN A FACER ESTES PROXECTOS 

 


