
sw-'y^'?w^^s^i-^,o*ui~wyfK't"s^.-.J^y^?["71T^^®5|
'.•'y:f:<ri^t'.í.y.'t"s"-4{)ii:}

J1SIOC?f^.o..T!
''! m^^is i i

CONCELLO DE
SANTIAGO

Vi^V

^^^m

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN
CURSO ESCOLAR SEGURO E PARA FACILITAR A CONCILIACIÓN

O Gmpo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do

Concello de Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

As semanas previas ao inicio do presente curso escolar, así como estes primeiros días,

demostraron unha total improvisación, falta de coordenación e desleixo do gobernó da Xunta de

Galicia, administración á que lie corresponden as competencias de Educación. Improvisación por

parte da anterior responsable da Consellería de Educación e improvisación tamén por parte do novo

conselleiro nun novo Gobernó galega que renovou a cúpula directiva do departamento pero que nin

reforzou o profesorado dos centros de ensino nin incorporou novo persoal de enfermeiría como

sería desexable no actual contexto da pandemia da Covid-19. A Xunta continúa a dar mostras de

que non sabe como adaptar as aulas para que o alumnado manteña a distancia social e, ao tempo,

reciba unha educación de calidade, presencial e garantista. E mentres, aumenta a preocupación e

inseguridade en toda a comunidade educativa: persoal docente e de administración dos centros,

alumnado e familias.

En plena pandemia non se pode pretender que o regreso as aulas sexa a custo cero. Tras meses

negándose a escoltar, Feijóo improvisa cambios no Protocolo para o inicio do curso para cumprir

sobre o papel o acordó co Ministerio de Educación. Mudanzas que chegan tarde e, o peor, que

chegan sen recursos, deixando todo o traballo ñas mans do profesorado, do alumnado e das

familias.

Dende o mes de marzo, tras a declaración do estado de alarma, diversos colectivos do

profesorado, Asociacións de Nais e Pais de Alumnado e sindicatos de Educación reclamaron

diálogo para planificar unha volta segura as aulas en setembro. Desde entón, reclamaron a

confratación de novo profesorado, que puidera facer realidade a necesaria baixada da ratio ñas
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aulas; urxiron a habilitación de espazos para manter a necesaria distancia de cando menos 1,5

metros entre pupitres; e demandaron a continuidade nos servizos de comedor e de madmgadores

e das actividades extraescolares, cos requisitos precisos pola situación sanitaria. Fronte a esas

demandas, a única resposta da Consellería de Educación foi un "Protocolo de adaptación ao

contexto da Covid19 nos centros de ensino non universitario" que non contemplaba ningunha

medida para garantir a seguridade, e que a Xunta se viu abrigada a modificar, na teoría, por mor da

fonda contestación social que obtivo: descontento na sociedade xeral, mobilización dos sindicatos

diante de San Caetano e convocatoria de folga.

Diante do malestar xeralizado da comunidade educativa, a Xunta fixo anuncios engañosos sobre o

aumento de profesorado, vinculando ao contexto da Covid-19 a habitual contratación de profesorado

de Secundaria mediante o programa de Apoio, Reiorzo de Competencias e Orientación (ARCO) que

nada ten que ver coas necesidades xurdidas pola pandemia. A Conselleria de Educación tamén

aumentou, no Protocolo, a distancia interpersoal ñas aulas ata 1,5 metros, sabendo que non se

poderá cumprir se non se habilitan espazos e se desdobran aulas. Co curso xa iniciado, nada se

aclarou tampouco sobre a alternancia entre clases presenciáis e a teledocencia, sobre as solucións

fronte á fenda dixital, sobre as medidas para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, sen que

se cargue de novo e coma sempre máis traballo sobre as mulleres.

A improvisación coa que actuou a Xunta de Galicia na xestión do regreso as aulas estivo

acompañada, dunha absoluta pasividade do Concello de Santiago. O Gobernó local limitouse a

agardar as erráticas indicacións da Consellería de Educación, sen realizar propostas nin achegar

suxestións para un inicio do curso máis seguro. A administración local tampouco atendeu coa

planificación que sería desexable cuestións que son da súa responsabilidade, como é a xestión

dos comedores escolares en nove centros educativos da cidade, a limpeza dos centros, ou a

realización de pequeñas obras de mantemento para garantirá seguridade das crianzas.

A mellor mostra da improvisación na que tamén caeu o Gobernó local é que o decreto sobre o

funcionamento dos comedores escolares non foi publicado ata as 9 da noite do pasado 9 de

setembro, a escasas 12 horas do inicio do curso escolar, e que a única solución que atopou o

Concello para garantirá seguridade nestes comedores foi restrinxiro número de usuarios e usuarias

dun servizo para o que xa se tina pechado o prazo de solicitude e ao que optaban 1.800 nenos e

nenas.

O decreto de alcaldía contradi os compromisos que tina asumido o Gobernó para garantir a praza

de comedor escolar para todas as persoas solicitantes, e pon en serias dificultades a moitas

familias para as que este servizo é fundamental en materia de conciliación. Sen este recurso, é

probable que maltas nais se vexan abrigadas a facer renuncias no eido laboral por non teropcións

para compatibilizar os horarios dos seus traballos cos horarios escolares, co agravante de non

poder recorrer á axud a de avoas e avós, poboación especialmente sensible nesta pandemia.
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Por todo o anterior, o Gmpo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte ACORDÓ:

1. Instar á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a despreaar as medidas

necesarias requiridas pola comunidade educativa e as autoridades sanitarias para o

desenvolvemento seguro do curso escolar, garantindo o dereito a unha educación

pública e de calidade para todo o alumnado de Santiago e a tranquilidade das súas

familias:

a. Planificación rigorosa para unha desenvolvemento do curso escolar seguro

durante todo o ano académico

b. Contratación de novo profesorado para a súa incorporación inmediata, de xeito

que se poida baixar a ratio ñas aulas e garantir a seguridade.

c. Habilitar espazos para poder manter unha distancia interpersoal acorde coas

recomendacións sanitarias de 1,5 metros entre pupitres cando menos.

2. Instar aos correspondentes órganos de Gobernó local a ser proactivos tamén desde o

ámbito municipal:

a. Manter unha constante comunicación coas direccións e ANPAS de todos os

centros de ensino de Santiago e a estar ao seu dispar para afrontar calquera

cuestión organizativa para un desenvolvemento seguro do curso escolar.

b. Poner a disposición da Consellería de Educación eauipamentos municipais

para afrontar o ano académico coas maiores garantías sanitarias: centros

socioculturais, bibliotecas, pavillóns deportivos, espazos ao aire libre,

ludotecas,...

c. Ampliar o programa de Colecamiños, caminos escolares seguros, adaptados á

novarealidadedaCOVID-19.

d. Reforzar as liñas de autobuses dependentes da empresa municipal TUSSA

que sexan utilizadas polos escolares de Primaria e Secundaria, nos horarios

de enfrada e saída dos centros educativos.

e. Planificar un servizo de comedor escolar seguro, garantindo as prazas

necesarias para atender todas as solicitudes presentadas. Definir canto antes, e

coa participación da comunidade educativa, os termas da nova licitación do

semzo.

f. Organizar un servizo de espera nos CEIPs, cun fijncionamento similar ao do

programa de madrugadores, para que os nenas e nenas que non acodan ao

comedor escolar poidan permanecer nos centros ao remate do horario lectivo,

facilitando así a conciliación das familias.
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g. Organizar un servizo de conciliación nos CEIPs, dependente do Concello, para

que os nenos e nenas poidan permanecer nos centros escolares despois do

comedor, tendo en conta a caficelación das actividades extraescolares na

maioría dos cenfros que dificulta a conciliación de moitas familias.

Santiago de Comp^stela, 14 de Setembro 2020

María RO¿¿(S Pérez

Concelleirá^ie Santiago d¿

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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