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Se algo deixa claro esta terrible situación de pandemia, é que as administracións educativas, 
distan moito de estar preparadas para afrontar sequera minimamente unha situación de 
educación a distancia. Esta crise do COVID-19, abre unha nova etapa en moitos eidos, entre 
eles no educativo, no que se deben reformular e repensar moitas das tarefas que vimos 
desenvolvendo no noso traballo.

Para CCOO ensino, a figura do docente nunca se poderá suplir por ningunha ferramenta ou 
material informático. Se ben, éstas son necesarias como complemento e tamén como uso 
puntual nalgunha situación como a vivida na actualidade.

Porén, emprazamos á Consellería a asumir a imperiosa necesidade que temos en Galicia ao 
respecto. 

É por iso que consideramos que se deben abordar de modo prioritario as seguintes 
necesidades :

CORREO ELECTRÓNICO: 

A conta de correo coa que contamos o persoal docente, a cal se vén reiterando 
como unha ferramente inútil e obsoleta nestes últimos anos, é imprescindible 
para unha boa comunicación non só coa administración, senón cos 
compañeiros e compañeiras así como co resto da comunidade educativa. Non 
está sequera integrada como web “responsive” que permita un bo manexo do 
correo no móbil, ten pouca capacidade, etc.

XESTOR ARQUIVOS E ALMACENAMENTO NA NUBE:

É prioritario que ademáis dunha conta de correo actualizada, ésta se 
ligue a diversas ferramentas online, como o almacenamento de 
arquivos na nube, edición de documentos compartidos entre os 
compañeiros e compañeiras, etc.



APLICACIÓN PARA VIDEOCHAMADAS:

Unha das ferramentas que se antoxa esencial é a videoconferencia. A 
posibilidade de realizar unha parte do traballo desde a casa, sen merma 
da calidade do servizo,, debe ser prioritario
nesta nova etapa. Moitas xuntanzas que a miúdo son dificultosas de 
facer, mermando incluso os descansos dos recreos do profesorado, 
poderían replantexarse deste xeito, Asemade, xuntanzas que eternizan 
moitas tardes poderían resolverse tamén desta maneira e facilitarían ao 

profesorado a conciliación que á miúdo a administración só ve nas familias como se o 
profesorado non a tivese.

Todas estas ferramentas deberan estar integradas ao estilo das ferramentas de Google. De 
feito, é moito o profesorado que acude a elas, ao non dispor de algo similar . 

WEBS DOS CENTROS EDUCATIVOS E AULAS VIRTUAIS:

Resulta inadmisible, que en pleno 2020, as webs dos centros educativos sigan sen estar 
adaptadas aos dispositivos móviles, ademáis de contar cun deseño 
pouco atractivo, totalmente desfasado e anódino. Todo isto, a pesar do 
tremendo esforzo por parte dos docentes que se encargan das webs, xa 
que a plataforma Drupal facilitada pola Consellería atópase totalmente 
desactualizada e, polo tanto, obsoleta en canto a funcionalidades. Por 
ende, as aulas virtuais Moodle tamén pecan dos mesmos desfases que 
as webs nas que se integran. Debera repensarse o uso destas dúas 
plataformas que, aínda contando cunha grande potencialidade, precisan dunha fonda 
actualización e obrigan ao profesorado a dispor duns coñecementos técnicos para os cales 
non se está facilitando formación específica. 

A maior parte do tráfico en internet provén dos dispositivos móbiles. O profesorado, de xeito 
maioritario, conta cun smartphone para o seu día a día. Tamén as familias e alumnado. Por 
este motivo, non ten ningún sentido que non se dispoña das ferramentas adaptadas a estes 
dispositivos.

APLICACIÓN ABALAR:

A aplicación Abalar, é un claro exemplo dunha idea inacabada. O 
profesorado non pode acceder a ela desde o móbil. Resulta tedioso o seu 
funcionamento. Esta app, para ser útil de verdade, debe contar non só con 
máis e mellores ferramentas, como por exemplo a posibilidade dunha canle 

de difusión (ao estilo Telegram) coas familias e/ou alumnado que garantice a privacidade de 
todos e permita unha comunicación entre o profesorado e a comunidade educativa. Asemade, 
debera estar integrada nunha aplicación para o profesorado que englobase todas as 
ferramentas anteriormente mencionadas.



Desde CCOO-ensino ademáis, consideramos absolutamente necesario que 
todo o profesorado conte cun dispositivo informático do centro. Non se 
pretende que sexa un elemento de propiedade para cada docente. Estes 
equipos pertencerían aos centros educativos pero de uso individual para 
cada docente. É dicir, cada inicio de curso escolar, todo o profesorado 
disporía dun equipo informático á súa disposición, actualizado e que se 
devolvería ao finalizar o mesmo. É a empresa a que ten que facilitar o 
material aos seus traballadores e traballadoras e non estes os que deban 
facer o investimento para realizar o seu traballo. Non é entendible que a 
clase política reciba cada ano un teléfono, ordenador, tablet e demáis 
recursos, e o noso profesorado non.

A compra dos equipos debe estar asociada a unha formación 
específica do profesorado nesta materia e no uso destas 
ferramentas. Tamén sería beneficioso que houbese unha formación 
específica para a persoa responsable TIC do centro. Esta 
coordinación tería unha nova función que sería a xestión e 
actualización destes equipos informáticos. Porén o/a responsable 
desta coordinación, tería unha adaptación no seu horario a tal fin 

cunha redución da carga lectiva, a formación específica para acceder a esta coordinación que 
antes mencionabamos así como un complemento retributivo na súa nómina.

Unha cuestión importante, que non se debe deixar de lado é a 
seguridade e a protección dos dereitos á imaxe e á intimidade. Toda 
aplicación e plataforma que se implemente para o exercicio do ensino 
telemático debe crearse nun entorno seguro para todas as persoas 
usuarias. 

Somos conscientes de que todas estas cuestións requiren dun investimento importante. Pero 
instamos ás administracións educativas en xeral, e a Consellería de Educación en particular, a 
reflexionar de xeito serio nas necesidades expostas.

CCOO ensino esixe unha negociación canto antes para tratar todos estes aspectos. Non se 
pretende unha implementación rápida e difusa, senón unha aposta pola actualización das 
ferramentas informáticas das que dispor por parte do profesorado. Por iso, estableceremos 
mecanismos para que o profesorado e o resto da comunidade educativa poida facer chegar 
aportacións coas que poder enriquecer e mellorar as propostas aquí expostas.




