INTRODUCIÓN

O CRA Antia Cal reunido en consello escolar extraordinario o 30 de xullo ante o protocolo de adaptación ao
contexto da COVID-19 dos centros de ensino non universitario para o curso 2020-2021 manifesta:

•

A crise do COVID-19 alterou profundamente o sistema educativo causando graves prexuízos na
educación dos nosos nenos e nenas. No terceiro trimestre do pasado curso escolar os equipos
docentes e as familias foron as institucións de referencia para conseguir unha adaptación exitosa do
proceso educativo ao reto producido pola pandemia, como así foi recoñecido por todas as
institucións e gobernos.

•

Os equipos docentes asumiron con profesionalidade e xenerosidade o reto e demandaron,
conxuntamente coas comunidades educativas, unha planificación excepcional, con antelación
suficiente e con dotación de medios para organizar o inicio do curso 2020-21

•

A escola defende, sempre que as condicións sanitarias así o permitan, o ensino presencial.

•

Vese necesaria unha certa volta a normalidade para o curso 2020-2021 cunha apertura segura, a
nivel organizativo e epidemiolóxico, dos centros educativos.

•

A apertura dos centros educativos é unha tarefa colectiva da sociedade na que deben estar
implicadas todas as institucións: Consellerías de Educación e Sanidade, Concellos, familias e os
propios centros educativos.

•

A publicación do protocolo fíxose con moito retraso, publicouse o 22 de xullo, sen consulta nin
negociación previa aínda que a comunidade educativa o viña solicitando dende fai meses. Isto está
a provocar a toma de decisións dende os equipos directivos sen contar cos seus órganos
colexiados, práctica que entendemos fora dos contextos e recomendacións das actuais leis
educativas.

•

A situación de excepcionalidade esíxenos aplicar medidas ou protocolos que non foron testados nin
validados anteriormente e de dubidosa efectividade coa conseguinte perigosidade e con
responsabilidades xurídicas importantes.

ARGUMENTACIÓN FRONTE O PROTOCOLO PUBLICADO

As direccións dos centros ven moi difícil e case imposible a aplicación do protocolo e a apertura dos centros
ao alumnado o 10 de setembro nunhas condicións mínimas de seguridade ante a COVID-19. As razóns que
nos permiten facer tal afirmación son as seguintes:

•

En moitos aspectos, o protocolo xera moitas máis dubidas que proporcionar certezas. Os centros
educativos son moi complexos e hai moitos variables que non están contempladas no protocolo, ou
si se fai é de xeito moi sinxelo.

•

Á, xa de por si importante carga de traballo do mes de setembro , xúntanse agora:
o

A elaboración dun protocolo COVID-19 específico

o

A elaboración dun plan de continxencia.

o

Reordenación de espazos

o

Adaptación de horarios

o

Formación específica en COVID-19 e plataformas dixitais

o

Sinalización dos centros educativos.

o

Xestión de persoal vulnerable e sensible

•

Falta de tempo e recursos e o profesorado non se vai reincorporar aos centros ata o 1 de setembro.

•

A creación de grupos estables de convivencia non é compatible coa oferta de servizos
complementarios (aulas de madrugadores, comedores, actividades extraescolares das ANPAS,
etcétera) dos centros educativos.

•

Programacións didácticas e Modelos alternativos á educación presencial: a apertura total dos
centros suporá afacerse a unas novas dinámicas de funcionamento que requirirá unhas
aprendizaxes no alumnado que precisan dun tempo, moito maior a medida que descendemos en
idade polo que as programacións didácticas deberán reflexar esa realidade.

•

A inclusión do alumnado con necesidades educativas especiais non está suficientemente atendida.

DEMANDAS DENDE A NOSA ESCOLA
Solicitamos:
•

Se dote ao centro de maiores recursos económicos (incremento do orzamento anual ou partida
orzamentaria complementaria de material hixiénico-sanitario COVID19) para facer fronte ás
inversións que supón acondicionar os centros á nova realidade.

•

Dotación de persoal docente para atender ao alumnado con seguridade e calidade educativa. A
distancia entre as nosas escolas complica amplamente a xestión de casos sospeitosos de covid 19
e é por iso que debemos asegurar que haxa 2 persoas por escola en todo momento e nos casos de
que esté aberta máis de unha unidade, como na escola de peitieiros alomenos unha persoa a
maiores, asegurando que alguén poda ao mesmo tempo ter a disponibilidade de xestionar e
coordinar tódolos aspectos que se mencionan no protocolo dende a sede administrativa e que isto
non vaia en detrimento da claidade de ensinanza que se ofrece ao noso alumnado. É por iso que
alomenos solicitamos unha segunda docente de lingua estranxeira que complemente ás labores de
dirección.

•

Sendo o noso alumnado das aulas de Peitieiros usuario do comedor do centro adscrito CEP Neira
Vilas, solicitamos persoal de apoio COVID-19 e incremento do persoal de vixilancia do comedor e
limpeza nun acordo conxunto co Concello: unha persoa limpadora exclusiva para o comedor e unha
para a xornada lectiva con total dedicación, así como unha quenda exclusiva para o noso alumnado
para que non rompa o grupo de convivencia durante o horario de comedor e, de ser posible que o
tempo que transcurre dende o remate da comida propiamente dita e a hora de recollida por parte da
súa familia o tempo de xogo se realice nun lugar exclusivo para o mesmo.

•

Flexibilización na apertura dos centros: poder dispoñer da autonomía de centro para organizar a
primeira hora lectiva para asegurar a entrada do alumnado e a quinta hora para organizar as saídas
xerais xa que as nosas aulas contan con espazos reducidos de entrada e e na maioría dos casos
unha única porta, a maiores de que o alumnado de 2º ciclo de E.I require de acompañamento da
súa familia para a entrada e saída.

•

Liberación de carga lectiva aos equipos directivos, xa sobrepasados nas súas xestións diarias e
cada vez máis incrementadas, para poder organizar e liderar os proxectos organizativos e
pedagóxicos do centro, non tendo que desatender en repetidas ocasións as súas funcións ou
pedagóxicas ou administrativas, tendo en conta que o feito de ter que abandonar un aula para

xestionar calquera emerxencia, no caso dun CRA supón mobilizar por carretera a persoal e uns
tempos de, alomenos 30 mins para poder deixar ao grupo clase ou viceversa.
•

Flexibilización nos prazos para por en funcionamento as aulas virtuais e plataformas de teleensino .

•

Se coordinen as responsabilidades das administracións nas labores de desinfección e limpeza dos
centros.

•

Asesoramento e visado por especialistas na elaboración e aprobación dos protocolos COVID-19
polos organismos correspondentes. Nos sentimos coa responsabilidade de ter que desenvolver un
protocolo que nada ten que ver co perfil profesional que se esixe para desempeñar os postos para
os que estamos contratadas e é por iso que consideramos que debe ser alguén especialista, co
noso acompañamento, para reflexar as necesidades espacíficas do centro quen elabore este
protocolo.

En Vigo, a 30 de xullo de 2020

As persoas representantes do consello escolar en nome da comunidade educativa do CRA Antia Cal.

