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As concelleiras e os concelleiros do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Ames, solicitan
de conformidade co dispostos no Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Ames, a
inclusión na orde do día do vindeiro Pleno, a seguinte PROPOSTA relativa ao Protocolo
fronte ao coronavirus na volta ás aulas este vindeiro curso escolar. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O dereito á Educación é un dereito fundamental recollido no artigo 27 da nosa Constitución
e os centros  educativos  representan o espazo no que este dereito  ha de articularse e
desenvolverse, e a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias plenas no ensino
tal e como establece o artigo 31 do noso Estatuto de Autonomía.

A  situación  derivada  da  pandemia  producida  pola COVID-19  supuxo  que  o  sistema
educativo galego, ao igual que os de todo o Estado, se vise inmerso nunha situación inédita
como consecuencia do pertinente, necesario e obrigado peche dos centros educativos.

Aínda que a educación a distancia, cun esforzo sen precedentes do profesorado, alumnado
e familias, serviu para poder resolver unha situación excepcional á que houbo que facer
fronte  de  forma  inmediata,  non  substitúe  á  aprendizaxe  presencial,  pois  é  a  contorna
escolar e a interacción escolar cos docentes e entre o alumnado o que mellor permite a
aprendizaxe, a socialización e o seu desenvolvemento.

Como elemento adicional a ter en conta debe engadirse o feito de que o peche dos centros
educativos xera fendas de desigualdade debido aos diferentes recursos materiais, dixitais e
persoais existentes en cada familia; brechas que son máis fondas canto menor é o nivel
socio-económico das familias. E tamén, como vimos de comprobar, xera desigualdades no
benestar emocional e social.

Por todo o anterior,  faise necesario retomar a actividade presencial  adoptando todas as
medidas de prevención e hixiene necesarias que permitan facelo de forma segura e manter
o control da pandemia.

O desenvolvemento do curso 2020-2021 é imprevisible, dado o descoñecemento que aínda
temos acerca da posible evolución da pandemia da COVID-19. En consecuencia, resulta
imprescindible  prever  diferentes  escenarios  aos  que  adaptarse  dependendo  das
circunstancias  sanitarias  que  poidan  darse  e  toda  esa  previsión  debe  plasmarse  nun
protocolo para os centros docentes que regule o desenvolvemento da súa actividade, tanto
lectiva como dos servizos complementarios.

Ao Partido Socialista de Galicia,  como partido político de goberno que é, non lle resulta
allea a enorme dificultade á que se debe enfrontar unha Administración para elaborar tal
protocolo que necesariamente teña a capacidade de adaptación necesaria ás distintas e
hipotéticas  realidades  que  se  poidan  producir,  partindo  das  premisas  de  garantir  a
seguridade e saúde do persoal empregado e do alumnado, así como a máxima conciliación
da vida familiar e laboral. Nese sentido, sempre estaremos dispostos a apoiar as accións
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que o goberno da Xunta de Galicia adopte froito do diálogo e consenso necesario con todos
os sectores da comunidade educativa.

Lamentablemente non nos atopamos nese escenario co proxecto de protocolo elaborado
pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que ten concitado o
rexeitamento dos docentes, familias e concellos. E isto é así porque o goberno da Xunta de
Galicia que debe afrontar, máis que nunca, a súa responsabilidade de goberno o que fai é
centrifugar responsabilidades cara aos centros, ANPAs e concellos sen dotalos dun marco
estable, seguro e cos recursos humanos e materiais necesarios tamén para a totalidade
dos servizos complementarios (comedor e transporte escolar). A situación do rexeitamento
pode resumirse do seguinte xeito:

 Os representantes  do  profesorado  solicitaron  retirar  o  protocolo  e  negociar  un  novo
documento que responda ás demandas do profesorado e do conxunto da comunidade
educativa, que garanta un ensino presencial seguro, adoptando todas as medidas para
afrontar adecuadamente unha posible interrupción da docencia presencial, ao entender
que  nada  diso  se  recolle  no  documento  da  Consellaría,  que  descarga  toda  a
responsabilidade -tamén de seguridade e hixiene- nos equipos directivos e no conxunto
do profesorado.

 Por parte dos representantes de nais  e pais  de alumnos lamentase que non existan
ningunha representación súa na comisión COVID que se debe crear nos centros, á vez
que  advirten  da  imposibilidade  de  levar  a  cabo  actuacións  que  se  prevén,  como  a
renovación  de  aire,  a  redución  das  rateos nos  comedores  e  transportes  escolares  e
advirten da moi difícil conciliación nos casos dalgún contaxio e o tempo previsto para o
reingreso  nas  aulas  que  pode  chegar  a  mes  e  medio. Así  mesmo,  as  ANPAS  ven
necesario que se proceda ao aumento do profesorado para poder dar un cumprimento
axeitado das medidas establecidas polas autoridades. Por outra banda, tamén observan
unha falta de previsión á hora de atribuír responsabilidades, xa que segundo establece o
protocolo, o persoal docente debe asumir unha serie de competencias para as que non
conta con ningún tipo de formación, sendo este un claro exemplo da decisión adoptada
pola  Xunta,  de  deixar  en  mans  dos  centros  e  das  súas  direccións  tódalas
responsabilidades no que a xestión da pandemia no eido educativo se refire.

 Por último, dende os concellos e a FEGAMP trasladouse a complexidade de asumir as
medidas previstas ao aumentar de maneira moi importante as cargas e custos derivados
en  materia  de  limpeza  e  desinfeccións.  Mesmo   existen  dúbidas  por  parte  dalgúns
servizos de Intervención municipais sobre a autorización de gastos para dar cumprimento
a disposicións que carecen de rango normativo axeitado.

Así as cousas, resulta máis que evidente que se debe reconducir a situación de maneira
urxente, e para elo, o grupo municipal do PSdeG-PSOE presenta a seguinte:
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:

O Pleno do  Concello  de Ames  insta  á  Consellería  de  Educación,  Universidade  e
Formación Profesional a que:

1. Inicie de forma inmediata reunións cos representantes do profesorado e das
familias do alumnado para acadar un documento consensuado que permita
afrontar  o  desenvolvemento  do  curso  2020-2021  coas  máximas  garantías
posibles.

2. Se dote aos centros do profesorado e persoal suficiente para garantir unha
actividade  educativa  correcta  en  calquera  dos  escenarios  posibles  que  se
poidan dar ao longo do próximo curso.

3. Establecer unha reunión urxente coa Fegamp para valorar todos os recursos
necesarios para o normal desenvolvemento do curso escolar, así como xerar
unha dinámica de colaboración estable para este cometido mentres dure esta
situación extraordinaria.

4. Se  habiliten  os  fondos  extraordinarios  necesarios  e  se  tramiten  as
modificacións orzamentarias pertinentes para que os incrementos de custes
que  deben  asumir  centros,  ANPAS  e  concellos  como  consecuencia  das
medidas que se dispoñan nese novo protocolo sexan asumidos polo goberno
de Xunta de Galicia.

5. Que os fondos extraordinarios do Goberno de España destinados a educación
se negocien de maneira transparente con todos os sectores implicados.

6. Que se garanta o funcionamento de comedores e transportes escolares, cando
menos, nos mesmos termos nos que o servizo daría cobertura en situacións
normais.

Asinado electronicamente por Blas García Piñeiro,  voceiro do Grupo Municipal socialista 
de Ames na data que consta na sinatura dixital

AO ALCALDE DO CONCELLO DE AMES
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