
Queridas familias:

    Poñémonos en contacto convosco para informar das novidades existentes neste momento ao
respecto do inicio do curso no noso centro.

   Como vos dixemos nas reunións que mantivemos o luns e o martes, levabamos máis dunha
semana  nunha  situación  de  incerteza  ao  non  ter  comunicación  por  parte  da  administración
educativa de  se era  atendida  a  nosa petición  de aumento  de profesorado,  ou se por  contra
deberiamos volver  modificar  os grupos de alumnado establecidos,  a  adxudicación de aulas e
espazos, as titorías e os horarios tanto de profesorado como de cada grupo e nivel.

    Onte mércores tivemos coñecemento da resposta positiva á nosa petición e por tanto podemos
confirmar que iniciaremos o curso escolar con tres profesores máis. Isto permitiranos desdobrar 1º
e 2º de ESO e poder ofrecer a ese alumnado unha atención máis personalizada ao ser posíbel
organizar grupos menos numerosos, ao tempo que se cumprirán en todas as aulas do centro as
distancias de seguridade establecidas.

    Non podemos deixar de valorar como positiva esa decisión da Consellería de Educación; pero
iso non leva a que agachemos o noso grande desgusto coa xestión que está a facer  desta
situación,  e  co feito  de que só houbera resposta cando se incrementou a presión de moitas
comunidades  educativas.  No  caso  do  noso  centro,  as  medidas  ditadas  pola  administración
obrígannos a ter que prescindir este curso do uso habitual que se lles dá ao Salón de Actos, á
Aula de Música, á Aula de Debuxo e parcialmente á Biblioteca, pois neses espazos deberemos
colocar grupos de alumnado de diversas materias. Pero sabemos e somos solidarios con outros
centros que van ter que organizar ensino semi-presencial e colocar mamparas en diversos niveis
educativos.

    De non haber novidades o curso iniciarase de xeito progresivo por niveis tal e como decidiu a
Consellería;  o  día  23  pode  ser  un  pouco  complexo  debido  á  convocatoria  dunha  folga  en
esixencia dun mellor protocolo que garanta a seguridade e a saúde e que non discrimine a ningún
centro,  pero  entendemos  que  a  partir  do  día  seguinte  poderemos  empezar  a  funcionar  coa
normalidade que nos permita a situación sanitaria e social.

   Rematamos animándovos a que nos fagades chegar  as  aportacións  que consideredes de
interese para un mellor funcionamento do centro. Sabemos que iniciamos un curso escolar que
vai ser complexo, pero temos a total seguridade de que conseguiremos o bo remate que o noso
alumnado, os vosos fillos e fillas, se merecen.
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