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Reunido o Claustro do IES Monte Carrasco en convocatoria extraordinaria o mércores 8 de 

xullo de 2020, apróbase o seguinte comunicado dirixido ás autoridades educativas, ao 

conxunto da comunidade educativa e aos medios de comunicación: 

 

O pasado 12 de marzo a Xunta de Galicia ordenou a suspensión da actividade lectiva nos centros 

a partir do luns 16, por un prazo inicial de quince días. A piques de rematar a xornada escolar 

dese xoves, o Presidente da Xunta de Galicia falou nos medios. A comunidade educativa, atónita, 

coñeceu entón, e non antes, a medida. Ese mesmo venres, aínda que de xeito voluntario, o 

alumnado xa non veu ao Instituto. As aulas permaneceron pechadas ata hoxe. 

Desde entón, durante o estado de alarma e tamén ao longo de todo o mes de xuño, recibimos 

unha sucesión de instrucións contraditorias e pouco precisas, enviadas moitas veces os venres a 

última hora. A Consellería de Educación non exerceu as súas propias competencias, nunca 

suspendidas, e durante o estado de alarma practicamente limitouse a traducir os acordos 

ministeriais, textos que, dada a súa xeneralidade, de pouca axuda eran para aos equipos 

directivos e para o traballo do profesorado. Incomprensiblemente, durante todo este tempo e ata 

o día de hoxe a Consellería nunca se puxo en comunicación cos nós para coñecer as nosas 

necesidades, darnos apoio e seguridade.  

Feito o anuncio da Consellería, nun prazo de 48 horas, pasamos a desenvolver todas as nosas 

funcións (académicas, titoriais e administrativas) de xeito telemático, botando man dos nosos 

propios medios (móbiles, equipos e conexións). Iso si, con celeridade, a administración púxose en 

contacto coas direccións dos centros, non para interesarse pola nosa situación, senón para 

reclamar informes do noso teletraballo, mostra quizais da súa desconfianza cara a nosa 

profesionalidade. 

Malia comprender as dificultades da xestión inicial da crise sanitaria derivada da COVID-19, 

queremos denunciar como a falta de directrices claras, coherentes coa verdadeira práctica 

educativa, lastrou seriamente o noso labor, danou a nosa saúde psíquica e emocional e 

prexudicou, en último termo, a unha parte importante do noso alumnado e das súas familias.  

As agardadas instrucións para o desenvolvemento da 3ª avaliación publicáronse ben comezado o 

trimestre e, lonxe de disipar a confusión, delegaban a responsabilidade das decisións de 

promoción e titulación do alumnado nos equipos directivos e nos equipos docentes, o que puido 

desencadear situacións de desigualdade e de diversidade de criterios dependendo dos centros 

educativos. 
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Durante este tempo, o equipo directivo, o Departamento de Orientación e as titoras e titores non 

se ocuparon só das tarefas docentes ou administrativas, senón que tamén se encargaron de 

detectar e solucionar as dificultades de conectividade das familias, incluso de acompañalas e 

axudalas con problemas de orde persoal que afectaban ás súas fillas e fillos. Afortunadamente 

posto que somos centro Edixgal, o noso alumando, salvo algunhas excepcións, puido contar cos 

equipos necesarios para traballar. Non obstante, non comprendemos como a Consellería 

distribuíu o mesmo número de equipos e kits de conexións para todos os centros, 

independentemente das súas necesidades e características. 

O profesorado tivo que atender a un número excesivo de alumnos e alumnas, moitos deles e as 

súas familias cunha feble competencia dixital, cantidade moi superior á razoable para a 

teledocencia. Ao tempo tivemos que organizar diferentes espazos virtuais, aprender a manexar 

múltiples programas e aplicacións mentres elaborábamos materiais específicos apegados á 

realidade de aula e á súa diversidade. Durante xornadas interminables elaboramos videotitoriais, 

enviamos correccións individuais ao tempo que respondemos innumerables correos, informes 

quincenais, adaptacións de programacións, reunións e clases virtuais... As fins de semana 

deixaron de existir, as xornadas de traballo e os nosos horarios alongáronse de xeito 

desproporcionado de maneira que tiñamos o instituto na casa as 24 horas do día, día tras día.  

Nese difícil contexto fixemos nosas as dificultades do noso alumnado e das súas familias e 

intentamos proporcionarlles unha seguridade e confianza que nós mesmos non tiñamos ao 

carecer de instrucións precisas por parte da Consellería.  

Sabemos que a integración das TIC é imprescindible no ensino. Levamos tempo mellorando a 

nosa competencia dixital e a dos nosos rapaces e rapazas. Non obstante, tal e como 

comprobamos durante o confinamento, o ensino obrigatorio só funciona e ten sentido grazas ao 

contacto presencial co noso alumnado, persoa a persoa, nas aulas. As relacións que 

establecemos con eles e con elas e as que estes a súa vez desenvolven a diario entre si son unha 

parte imprescindible e substancial das súas aprendizaxes e da súa cidadanía. Esta dimensión 

non pode ser substituída sen máis por aplicacións, plataformas e dispositivos dixitais. Por iso 

desexamos reencontrarnos co noso alumnado no centro en setembro.  

Queremos volver ás aulas, pero non de calquera xeito. Precisamos e esiximos por parte da 

administración unha volta segura e unha dotación do profesorado suficiente que nos permita 

atender debidamente ao noso alumnado. Durante o confinamento a fenda dixital e sociocultural 

agrandou as diferenzas entre os rapaces e rapazas. É a nosa obriga darlles unha resposta 
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axustada para garantir os seus dereitos, para que gocen dunha educación de calidade que lles 

brinde oportunidades de futuro en igualdade de condicións. 

Entendemos que o cambio a unha aprendizaxe a distancia non puido ser sosegado nin paulatino. 

Todo o contrario. Foi brusco e difícil, tanto para o profesorado, como para o alumnado e as 

familias. Sen embargo, non entendemos como a Consellería de Educación non está agora a 

analizar, valorar e planificar con nós o desenvolvemento do vindeiro curso, sexa este presencial 

ou a distancia. Estamos a perder un tempo valioso para encarar o curso que vén con seguridade e 

sensatez.  

Agora non hai razóns que xustifiquen a improvisación e a falta de criterios e directrices para o 

curso 2020-2021. Así demandamos: 

 A redución do número de alumnado por grupo e curso de forma que se poida garantir en 

todo momento a distancia mínima de seguridade de 1,5 metros entre persoas (proposta do 

Ministerio de Educación e de Sanidade) e de 1 m. entre mesas do alumnado (proposta 

pola OMS). 

 Criterios para a conformación de grupos en caso de que non esteamos todos nas aulas 

(criterios de saúde á vez que de calidade educativa). 

 Aumento do número de profesorado para poder prestar unha atención de calidade, sobre 

todo se temos en conta que cabe a posibilidade de que poidamos ser confinados 

novamente se a pandemia empeora. 

 Ampliación da dotación de horas do titor/a e establecemento e recoñecemento da figura 

do cotitor/a especialmente necesaria nos períodos de confinamento. 

 Protocolos de seguridade e saúde nos centros e asesoramento de persoal especializado 

para o seu desenvolvemento. 

 Incremento do orzamento para facer fronte a adquisición de máscaras hixiénicas, equipos 

de protección individual, xeles hidroalcólicos, papeleiras, así como dotación de equipos 

informáticos e outros recursos tanto para o persoal como para o alumnado e familias que 

o precisen. 

 Flexibilización os criterios relacionados coas medidas de atención á diversidade, tales 

como Agrupamentos, Reforzos e Adaptacións curriculares.... Ha de ser o profesorado quen 

decida as mellores medidas para cada alumno/a, independentemente de que cumpra 

criterios ou non, ou das ratios establecidas.  

 Indicacións concretas para a práctica educativa de materias que empregan instrumentos e 

equipamentos manipulables como Educación Física, Educación Plástica e Visual, Música, 

Tecnoloxía, Laboratorio... 
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 Protocolo de seguridade para o transporte escolar. 

 Reforzo do persoal de limpeza do centro para garantir as medidas de hixiene nos espazos 

de uso compartido. 

 Plan de formación do profesorado ante unha hipotética volta ao ensino a distancia.  

 Mellora das plataformas e dos recursos corporativos, dotación de correos electrónicos 

corporativos para o alumnado. 

                                                               

Cangas do Morrazo, 8 de xullo de 2020 
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