
Unha vez iniciado o curso,  en concreto  o 27  de  outubro de  2014,  a 
Consellería  de  Educación  informa  ao  IES  Pedra  da  Aguia,  a  través  da 
Inspección Educativa, de que a mestra especialista en Audición e Linguaxe ten 
que ser compartida co CPI Cabo da Area de Laxe, un día ou dúas medias 
mañás. Isto aconteceu sen que houbese ningún cambio no alumnado ao que 
esta  profesora  atende,  nin  un  estudo das  necesidades educativas  do  noso 
centro. De telo realizado saberían que, a maiores dos alumnos con NEAE cos 
que xa contabamos, incorporáronse ao centro, en primeiro lugar, unha alumna 
procedente  doutro  Concello  cunha  adaptación  curricular  e  de  incorporación 
tardía  ao  sistema educativo  español  e,  en  segundo lugar,  dúas alumnas a 
principios de outubro procedentes doutra comunidade, tamén con adaptación 
curricular. 

A  reacción  do  noso  centro  non  se  fixo  esperar  e  notificamos  esta 
situación ante os distintos medios de comunicación. Isto non gustou e, como 
represalia, a mestra especialista en Audición e Linguaxe ten que desprazarse 
dous días (nun primeiro momento era un) ao CPI Cabo da Area de Laxe. Desta 
forma as necesidades do noso alumnado quedan desatendidas e,  ademais, 
esta  decisión  vai  en  contra  da  igualdade  de  oportunidades  que  recolle  a 
lexislación educativa vixente. Engadimos que pasamos de ter dúas prazas e 
media das especialidades de PT e AL no curso pasado (dúas PTs e unha AL 
compartida) a ter neste curso praza e media (unha PT e unha AL compartida), 
pese a que contamos con máis casos de alumnos con NEAE.

Por riba, o CPI Cabo da Area de Laxe non ten notificación ningunha por 
parte da Consellería a través da Inspección Educativa; a notificación faina a 
nosa mestra especialista cando se presenta alí, a día 10 de novembro de 2014.

Cremos  que  a  estas  alturas  do  curso  non  ten  sentido  o  que  están 
obrigando a facer nestes centros públicos, mentres que os centros concertados 
están sendo dotados de partidas económicas para a atención deste tipo de 
alumnado. 

Xa  estamos  cansos  de  mendigar  ante  a  Consellería  de  Educación 
postos de traballo que deberían cubrirse sen ningunha dúbida. Non obstante, 
seguiremos loitando por defender os dereitos do noso alumnado.

 


