
ENSINO

ENSINO

ENSINO

ENSINO

SE
TE

M
BR

O 
20

20

www.cig-ensino.gal
informa

Chamamos a concentrarse masivamente 
o mércores 16 ante as mentiras e os 
bandazos da Consellaría de Educación
As catro organizacións sindicais 
convocantes da folga, que se adiou 
para o día 23,  xunto coas dúas 
confederacións de ANPAs do ensino 
público e as organizacións estudantís 
ERGUER e ANEGA manteñen a 
convocatoria de concentracións para 
este mércores 16, en rexeitamento 
pola nefasta xestión da Xunta e o seu 
protocolo de volta ás aulas.

Aínda que o pasado venres a CIG-Ensino acordou 
con CCOO-Ensino, STEG e CSIF adiar a folga 
convocada en secundaria, FP e ensinanzas de 
réxime especial para o día 23, coincidindo coa nova 
data avanzada pola Consellaría como comezo de 
curso nestas etapas educativas, os bandazos e as 
mentiras do conselleiro fan que decidiran manter as 
concentracións previstas para a tarde do mércores 
día 16. Celebraranse ás 7 da tarde simultaneamente 
en 24 localidades de toda a xeografía galega e 
están convocadas en conxunto tamén polas dúas 
principais confederacións de ANPAs de colexios 
públicos, ANPAS galegas e CONFAPA, e polas 
organizacións estudantís ERGUER e ANEGA.

A estas mobilizacións está chamada a participar 
toda a comunidade educativa: profesorado de 
infantil, primaria e educación especial que están 
xa nestes intres nos centros aplicando os grupos 
de convivencia estábel e aos que a Xunta lles quere 
negar definitivamente o cumprimento da distancia 
mínima de metro e medio e a redución de ratios nas 
aulas, e tamén todo o profesorado de secundaria, 
bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial 
que, despois de que o anterior equipo da Consellaría 
dera o brazo a torcer e aceptara realizar desdobres 
onde non se puidera garantir ese distanciamento 
mínimo, agora ve como o novo conselleiro os 
empraza a empregar mamparas ou a recorrer á 
semipresencialidade para evitar contratar máis 
persoal docente.

Tal e como se pode ver a continuación ata o 
momento a Consellaría sempre aprobou as 
directrices do Ministerio sobre o papel pero na 
práctica obcecouse en reducir a distancia mínima 
a un metro ou en aplicar os chamados "grupos 
burbulla" nas etapas educativas inferiores para 
apartarse do metro e medio que acababa de acordar, 
coa única finalidade de non investir en contratar 
máis profesorado. Agora a última ocorrencia é 
recorrer ás mamparas, de dubidosa eficacia para
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Desenmascarando as mentiras da Xunta

22 de xuño. A Consellaría asina un acordo cos Ministeiros 
de Educación e Sanidade no que se recolle que a 
principal medida a ter en conta para o curso 2020/21 
será a distancia MÍNIMA de 1,5 m. Os anteparos xa 
figuran como medida “adicional”.

14 de xullo. Dous días despois das eleccións a 
Consellaría envía aos sindicatos o borrador do protocolo 
que, malia o rexeitamento unánime, será publicado o 22 
de xullo. O 1,5m encolle e queda en 1m. 

reducir o risco de contaxio ou á semipresencialidade 
que sabemos que implica unha merma clarísima 
na calidade e na atención educativa, ademais de 
supor un transtorno para a conciliación das familias. 
O conselleiro citou expresamente na reunión do 
Consello Escolar de Galiza a pasada semana que estas 
medidas só se tomarían en casos excepcionais, ante 
a ausencia de espazos, en talleres de FP ou no ensino 
postobrigatorio.

Desde a CIG-Ensino opoñémonos frontalmente a 
estas medidas, esiximos que se cumpra o que está na 
última versión do protocolo relativo á autorización de 
desdobres en todos os centros nos que non se poida 
garantir a distancia mínima de metro e medio nas 
aulas e que se estenda esta medida a infantil, primaria 
e educación especial. Non podemos ser cómplices das 
mentiras e da temeridade da Consellaría que coas súas 
medidas de aforro está a poñer en serio perigo a vida 
e a saúde de profesorado, de alumnado e das súas 
familias e persoas achegadas.

27 de agosto. Apróbase un novo documento, asinado 
tamén pola Consellaría de Educación no Consejo 
Interterritorial. O 1,5m segue, sen cambios, sendo a 
medida mínima de distancia interpersoal.

28 de agosto. As organizacións sindicais CIG-Ensino, 
CCOO, STEG e CSIF rexistramos a convocatoria de folga 
para os días 10 e 16 de setembro

31 de agosto. Nunha acelerada fin de semana a 
Consellaría de Educación muda radicalmente ao 
respecto da medida de distanciamento en secundaria e 
FP, pasando de 1 a 1,5m e asumindo que, cando non sexa 
posíbel polo uso de espazos alternativos no centro, se 
desdobrarán aulas. A presión dá froito

A medida deixa tirado ao alumnado, profesorado e 
persoal non docente de Infantil, Primaria e Ed. Especial, 
así como as ensinanzas de idiomas e rex. especial. Nas 
etapas iniciais mantense a farsa da aula burbulla e as 
ratios de 25 por aula.

Mes de setembro. A partir de aquí desencadéanse 
moitos acontecementos. Cesan a Pomar e ao seu 
equipo e volve Román Rodríguez para o cargo. O "novo" 
conselleiro estréase cuns servizos máximos na folga 
do 10 de setembro e mentindo no Consello Escolar de 
Galiza o día 7. 
A actuación 
da inspección, 
por orde da 
Consellaría, 
mandando 
parar todo o 
feito desde o 
1 de setembro e buscando reducir desdobres e aumento 
de profesorado provoca a resposta de ducias de 
directores e directoras e o adiamento do inicio de curso.


