
A maioría do  claustro do IES Alexandre Bóveda, diante da continuacion das clases de 2º
bacharelato quere facer constar os seguintes puntos:

1.  O venres 22 pola mañá  ,  os  equipos  directivos  non tiñan  instrucións precisas nin ordes
claras.

     As 17: 35  horas o centro recibe  a resolución donde se notificaba a reanudación das
clases  o luns,  con 3 días  de  antelación  .Nesa  resolución  se  indicaba  qué  protocolos,
medidas sanitarias e organizativas tiñan  que tomar para garantir o dereito á saúde de
alumnado e profesorado. O centro estivo  a planificar, organizar, comprar material,etc.
baseándose en rumores sen confirmación, o que supón non só unha carga de traballo que
poida  que  non  sirva  para  nada,  senón  tamén  unha  enorme  tensión  emocional  nuns
momentos tan difíciles como os que estamos a vivir.

2.   Queremos denunciar tamén o desprezo ao labor pedagóxico dos equipos docentes cando
no devandito protocolo para organizar esta “nova normalidade” se nos obriga a reducir
asratios-no  caso  do  noso  IES,  a  10  ou  12  alumnos  por  aula-  e  ofrece  como única
alternativa  dividir  o  alumnado  e  que  outro  profesorado  do  departamento  o  atenda
(desprezando así a nosa profesionalidade e dedicación).

3.   Ademais,   o devandito  protocolo  recomenda  retransmitir  telematicamente  a  sesión,
unha instrución  imposible  de  cumprir  posto  que  os  institutos  carecen  dos  medios
técnicos.Lembremos  que,  por  suposto,  asistir  ao  centro  non  exime  ao  profesorado
para  seguir  atendendo o alumnado telematicamente  desde os  seus domicilios,  o  que
supón desdobrar a carga de traballo.

4.   Tampouco  podemos  deixar  de  mencionar  aquí  outras  cuestións  que,  desde  o  inicio  
do Estado de Alarma, afectaron enormemente ás nosas condicións laborais.
   A  Consellería  de  Educación  tardou  en  dar  as  instrucións  para  organizar  o  traballo

docente,unhas  instrucións  denunciadas  pola  comunidade  educativa  por  imprecisas
porque:
• Xeran innumerables controversias entre o profesorado e numerosas dúbidas coas

familias que aumentan a nosa carga de traballo, maiormente a titoras e titores.
•Obriga ao  profesorado  a  asumir  o  labor  docente  cos  nosos  propios  recursos

(ordenadores, rede) e sen soporte técnico.
• Forza  a  que,  por  iniciativa  do  claustro  e  co  traballo  organizativo  do  equipo

de orientación  e  titores  e  titoras,  os  medios  técnicos  se  repartan  entre  as
familias suplantado á administración. Porque o esforzo realizado ao longo destes
meses deconfinamento para comunicarnos telematicamente co noso alumnado é o
que nos move a rexeitar a apertura dos centros para impartir só unha semana de
clases.

En conclusión, rexeitamos a precipitada volta ás aulas que, nestas condicións, impedirá a
incorporación do alumnado e do profesorado coas garantías precisas de que se cumpran as medidas
de seguridade desde o punto de vista sanitario.


