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A comunidade educativa precisa finalizar este curso coñecendo como se 
pretende abordar o inicio do curso seguinte, como vai ser o regreso ás aulas 
en setembro, tal e como anuncia o Ministerio de Educación e FP. Ata hoxe a 
ausencia de información e comunicación así como a aparente actitude pasiva  
da Consellería  incrementa a preocupación con respecto á organización do 
principio do vindeiro curso. A pandemia colleunos por sorpresa e obrigou a 
tomar medidas improvisadas pero agora  contamos co tempo suficiente e a 
experiencia necesaria para planificar o posible e desexable regreso á 
actividade lectiva presencial. É hora de que a Consellería tome a iniciativa. 

CCOO-ensino demanda á Consellería que constitúa comisións de traballo 
nas que debemos ter presenza as OOSS como representantes lexítimos do 
profesorado e das traballadoras e traballadores non docentes xa que a nova 
planificación vai afectar ás súas condicións de traballo. Aseguramos á 
Conselleira a nosa colaboración e instamos a que exerzan as competencias 
que teñen legalmente recoñecidas. 

Desde o inicio do estado de alarma a administración educativa descansou na 
profesionalidade e responsabilidade tanto dos equipos directivos como do 
resto das traballadoras e traballadores docentes e non docentes que foron os 
que tiveron que organizar toda a actividade con moi poucas axudas. Non imos 
permitir que en setembro se volvan trasladar aos equipos directivos 
responsabilidades que non lles corresponden. Nesta liña CCOO-ensino 
oponse á proposta de nomear en cada centro a unha persoa responsable e un 
equipo referente a todos os aspectos relacionados coa COVID-19 pois 
consideramos que estas cuestións son competencia de persoal técnico. A 
responsabilidade de planificar é da Administración educativa e CCOO está ao 
seu dispor para colaborar aportando propostas no debate previo.

O primeiro paso que hai que dar e CCOO-ensino xa demandou que se fixera é 
a avaliación de riscos dos centros e dos postos de traballo por parte de 
persoal técnico dos Servizos de Prevención da Consellería de Educación ou 
no caso dos centros concertados de empresas de prevención de riscos. É a 
partir desta avaliación cando se deben elaborar os protocolos concretos de 
seguridade e saúde no traballo.  En definitiva, que se cumpra co que establece 
a lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais.

En todo caso e sempre con carácter previo á apertura dos centros hai que  
concretar moitas actividades e a quen corresponden. Por citar algunha:


๏ Desinfección integral dos centros educativos previamente ao 
desenvolvemento da actividade.


๏ Como garantir a distancia de seguridade que esixan as autoridades 
sanitarias


๏ Definición e distribución dos espazos utilizables. 
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๏ Dotación e distribución centralizada de EPIs. 

๏ Protocolos de acceso aos centros. 

๏ Protocolos de desinfección e hixienización de espazos e materiais.


๏ Protocolos de actuación para aquelas persoas que por situación de 
vulnerabilidade  non poidan incorporarse á actividade presencial. 

๏ Atención ás situacións de conciliación da vida familiar e laboral das e 
dos traballadores. 

๏ Formación específica en materia hixiénico-sanitaria.


๏ Fomento do teletraballo: definir actividades neste formato mentres 
duren as medidas de distanciamento social (claustros, avaliación, 
Consellos escolares…). 

๏ Flexibilización dos currículos. 

๏ Trasladar á comunidade educativa coa antelación suficiente os 
protocolos de actuación e as medidas a levar a cabo no seu centro 

A elaboración de protocolos non pode recaer nos centros educativos, CCOO-
ensino considera que estes deben ser realizados polos servizos de prevención 
e os comites de seguridade e saúde, que son quen ten asignadas ditas 
funcións. As medidas de hixiene, limpeza e control sanitario, as distancias de 
seguridade, a distribución de espazos e horarios que permitan evitar contactos 
masivos… teñen que ser definidas por persoal técnico.

Con respecto á dotación de EPIs e materiais de hixiene é fundamental garantir 
a suficiente dispoñibilidade e isto só pode lograrse aduirindoos as 
administracións educativas ou as empresas propietarias dos centros.

As propostas ministeriais de desinfección e hixienización de materiais así 
como a limpeza e desinfección do centros son totalmente insuficientes e 
imprudentes.  A limpeza unha vez ao día víñase facendo de forma ordinaria; a 
situación sanitaria provocada pola pandemia require extremar as medidas de 
hixiene incrementando a súa frecuencia e utilizando produtos específicos. En 
todo caso  levar a cabo as medidas contempladas no documento dos 
Ministerios de Sanidade e Educación e FP fai imprescindible incrementar o 
persoal de limpeza polo que non pode facerse a custe cero. 

Coa información actual non podemos predecir a realidade que vamos atopar 
en setembro. Parece acaído que o Ministerio priorice a actividade presencial 
para o próximo curso, pero nunha situación tan incerta non se xustifica que 
non consideremos outras posibilidades e se planifique e organice a actividade 
lectiva considerando diversos escenarios. Ocórrensenos tres cando menos:


๏ Actividade lectiva unicamente presencial.


๏ Actividade lectiva mixta: telemática e presencial.


๏ Actividade lectiva unicamente telemática




En calquera dos casos anteriores a planificación é completamente distinta e 
require dunha resposta diferente aínda que non poidamos descartar que 
teñamos que convivir coa actividade telemática. 


A actividade presencial durante todo o curso é a única opción coa que 
traballan o Ministerio e as administracións educativas e será a que analicemos 
máis polo miudo. Tendo en conta que hai unha parte do currículo deste curso 
que hai que recuperar o vindeiro é imprescindible abordar a concreción dos 
novos currículos definindo os aspectos fundamentais. Calquera decisión 
organizativa vai estar  condicionada por eles. Lamentablemente o Ministerio e 
as administracións educativas renuncian a flexibilizar os currículos 
establecendo os saberes e competencias fundamentais de cada etapa e 
curso. Volven evadir a súa responsabilidade traspasando ao profesorado a 
obriga de realizar as adaptacions das programacións didácticas sen unha 
modificación previa dos currículos.  

A volta ás aulas non vai poder ser nas mesmas condicións nas que se viña 
desenvolvendo a actividade antes de marzo. As autoridades sanitarias irán 
ditando normas que obriguen a manter a distancia social e outros protocolos 
de seguridade para a saúde (hixiénicos, organizativos…) e que terán que 
cumprir as autoridades educativas. O documento base presentado polos 
Ministerios de Sanidade e Educación e FP establece limitación de contactos, 
medidas de protección persoal, limpeza e ventilación de espazos... Estas 
normas obrigan a redifinir as rateos nas aulas e por tanto a organizar de forma 
moi distinta a actividade no centro. CCOO non comparte a rateos propostas 
no documento presentado polo Ministerio ás CC.AA. porque fixar a 
excepcionalidade en 20 persoas por aula vai converterse, no mellor dos casos, 
na medida ordinaria. Se o concretamos nas declaracións da conselleira as 
rateos non van ser reducidas en ningún caso, optándose en Galicia polo 
criterio da distancia social. CCOO considera inaceptable que a Conselleira 
pretenda iniciar o vindeiro curso cos mesmos parámetros dos cursos 
anteriores e a custo cero. A redución das rateos non só garantiría a distancia 
de seguridade, senón que permite unha mellor atención educativa ao 
alumnado que, tras meses de confinamento, vai requerir de apoio, reforzo e 
dunha atención máis individualizada. 


Teremos que dar resposta a cuestións como as seguintes:


๏ En que e cantos centros/aulas é necesario reducir as rateos?


๏ Hai espazo no centro para atender a máis grupos?


๏ Que espazos van ser utilizados como aulas?


๏ En que horario abrirán os centros?


๏ É posible atender a todo o alumnado de forma simultánea?


๏ Vaise optar por abrir os centros en máis dunha quenda?




๏ Vaise reducir o actual horario lectivo do alumnado?


๏ Van funcionar e con cantas quendas os comedores escolares?


๏ Van funcionar e con que quendas as actividades extraescolares?


๏ Como se vai organizar o transporte?


A proposta ministerial de priorizar a ulización dos espazos ao ar libre para 
realizar actividades educativas tería moitas dificultades en Galicia. Coincidindo 
coa necesidade de habilitar espazos como aulas, non podemos compartir que 
os ximnasios e pabillons, entre outras propostas poidan ser utilizados con para 
outros fins xa que son aulas nas que se imparte unha materia tan importante 
como o resto.


A situación sanitaria impuxo en marzo ao confinamento da poboación e no 
ámbito educativo á docencia telemática. Todo parece indicar que no vindeiro 
curso podería facerse uso desta  actividade telemática, sexa combinándoa 
coa presencialidade ou, no peor dos casos, de volver  decretarse un 
confinamento, de forma exclusiva. A irrupción imprevista da pandemia obrigou 
á incorporación da actividade telemática sen preparación previa e puxo de 
manifesto a profunda fenda socio-dixital e moitas eivas e carencias no uso 
desta modalidade. O propio Ministerio recoñece no seu documento de 
propostas non só o impacto que provocou a fenda dixital senón tamén o 
incremento das desigualdades educativas derivadas desta situación. Esta 
experiencia permítenos abordar unha mellor planificación deste formato para o 
vindeiro curso. Hai que comezar a tarballar de forma inmediata nas seguintes 
cuestións:


๏ A administración debe chegar a acordos coas compañías telefónicas 
para garantir a conectividade con calidade en todo o territorio galego. 


๏ Dotac ión e un iversa l i zac ión hardware necesar io para o 
desenvolvemento da actividade (tabletas, ordenadores…).


๏ Implementación de plataformas e aplicacións seguras e de calidade.


๏ A administración debe chegar a acordos cos proveedores de software 
que permitan o seu uso para fines educativos.


๏ Desenvolvemento e acceso a contidos dixitais variados e de calidade 
para todas as etapas educativas.


๏ Formación específica do profesorado no uso destas ferramentas. 
Formación específica para a persoa responsable TIC do centro 
incorporando unha nova función que sería a xestión e actualización dos 
equipos informáticos con redución da carga lectiva e complemento 
retributivo.


๏ Regulación da xornada de teletraballo tanto para o profesorado como 
para o alumnado.




En definitiva, garantir a conexión de todos e cada un do alumnado e 
profesorado, así como a dotación de medios e formación. Convén recordar 
que ao profesorado haberá que facilitarlle os medios telemáticos tal como se 
establece na directiva europea que obriga á empresa a dotar destes medios 
aos seus traballadores e traballadoras.


No caso da actividade lectiva mixta hai que organizar tanto a incorporación 
ás aulas como regular a actividade telemática. En todo caso as aportacións 
que facemos para os dous escenarios anteriores deben considerarse nesta 
situación. Pero abrense outros interrogantes que nas outras modalidades non 
aparecían:


๏ Que parte da actividade será presencial e canta telemática?


๏ Vaise ofertar a presencialidade a todo ou só a parte do alumnado?


๏ …


En cualquera dos escenarios, pero sobre todo na actividade presencial e a 
mixta, e imprescindible reforzar os cadros de persoal. Hai que ter previstas 
novas contratacións para unha atención adecuada do alumnado.  Hai que 
reforzar os cadros docentes e tamén os de persoal non docente, 
especialmente o de limpeza. Está claro que a implementación de persoal é 
diferente en cada un dos escenarios pero que debemos estar preparados e ter 
previsto o desenvolvemento en todas e cada unha das situacións.


Finalmente para setembro teñen que concretarse unhas instruccións claras e 
diferenciadas para cada unha das etapas e ciclos educativos. CCOO-ensino 
considera que o paquete de medidas para o inicio de curso debe contar cunha 
memoria económica que ata agora só coñecemos o anuncio do Presidente do 
Goberno de orzamentar 2.000 millons de euros para a educación pública, que 
valoramos como moi insuficiente polo que reclamamos a revisión desta 
cantidade para facer frente ás medidas a adoptar no vindeiro curso e que o 
diñeiro que chegue do estado con carácter finalista sexa complementado pola 
comunidade autónoma.


De todos estes temas queremos falar no contexto da negociación colectiva xa 
que son cuestións que van afectar ás condicións de traballo. Insistimos no 
ofrecemento de CCOO-ensino para colaborar pero advertimos de novo que 
non imos consentir que se trasladen funcións que non corresponden aos 
equipos directivos. 







