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Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para
que adopte as medidas necesarias para garantir a estabilidade e continuidade da función
titorial nos distintos cursos da etapa de primaria do CEIP ……………

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2015

Sr. conselleiro:

Como sabe, ante esta institución compareceron solicitando a nosa intervención Dona
…………………………., co DNI nº ……………………., e dezasete persoas mais, todas elas nais de
alumnos de 1º curso de Educación Primaria do CEIP …………………………….

ANTECEDENTES

No seu escrito, esencialmente, nos indicaban o seu desacordo pola reiteradas ausencias,
motivadas por baixas, permisos e outras razóns, da profesora titora dos seus fillos, alumnos
de 1º de Educación Primaria, grupo A do CEIP ……………………...

A queixa foi admitida a trámite e requirimos información da consellería. O informe recibiuse
o dia 21 de xullo. Tras unha exposición dos motivos alegados para as ausencias da titora, en
síntese, se conclúe que os documentos que a profesora presentou para xustificar as súas
ausencias son conformes á normativa vixente na materia. Nos períodos de ausencias
superiores aos tres días, a Consellería dispuxo a cobertura do posto mediante a
incorporación de profesorado substituto no centro. Unha vez solicitada unha valoración
obxectiva sobre estado de saúde da profesora, o Servizo de Inspección Médica constatou a
suficiencia das razóns que motivaron as ausencias da profesora.

Expedientes: Do D.3.Q/13457/15
ao D.3.Q/13474/15
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ANÁLISE

O informe considera que as ausencias da profesora estiveron adecuadamente motivadas e
que realizou un seguimento da situación e se nomeou, no seu caso, ao profesorado
substituto de forma inmediata, como non podía ser doutro xeito. En ningún caso as persoas
promotoras das queixas poñen en dúbida a xustificación das ausencias de conformidade coa
normativa vixente, o control pertinente da administración educativa e a adopción das
medidas precisas para a cobertura do posto.

Sen embargo, considérase fundado o temor dos pais e nais a que esta situación se volva a
repetir. Non se pon en cuestión na queixa a cualificación profesional da docente, pero
parece claro que existe un risco de falta de continuidade nas funcións educativas derivado
do seu estado de saúde. Polo tanto, compróbase que a inquedanza dos pais e nais ante a
inestabilidade da función titorial dos alumnos de 1º A de primaria no CEIP ………………… é
fundada xa que foi asumida de feito por varias persoas, sequera temporalmente, ao longo
do curso, nos meses de outubro a decembro, no mes de febreiro e no mes de maio, coa
precariedade propia das substitucións por enfermidade, que, a diferencia doutros motivos
de baixa, non ten un prazo determinado senón que se prolongan por tempo indefinido
mentres persistan as causas que a orixinaron.

Non é necesario insistir na relevancia da función titorial na etapa de primaria, e moi
particularmente, nos primeiros cursos. Os alumnos que proveñen da educación infantil
atopan una multiplicidade de figuras adultas na escola cos profesores e profesoras
especialistas. A LOE insiste na súa importancia ao salientar no artigo 18 que, no conxunto da
etapa, a acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado. O
artigo 91 destaca o papel dos titores entre as funcións do profesorado xa que lles
corresponde a titoría dos alumnos, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio
no seu proceso educativo, en colaboración coas familias; a orientación educativa, académica
e profesional dos alumnos, en colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos
especializados; a atención ao desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotriz, social e
moral do alumnado; e a información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe
dos seus fillos e fillas, así como a orientación para a súa cooperación no mesmo. A función
de conexión dos titores nas relacións dos pais e nais co centro escolar e co resto do equipo
docente é tamén moi significativa

Por outra banda, a LOMCE aplicarase no curso 2015-2016 ao 2º curso de primaria, con
moitas novidades e modificacións na configuración das asignaturas ou materias, nas
avaliacións e nos criterios de promoción.
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Por todos estes motivos, a estabilidade do docente na función titorial debe ser un obxectivo
de calidade docente para a administración, ao darse continuidade aos procesos más
propiamente educativos: coñecer o perfil persoal e familiar de cada un dos seus alumnos;
facilitar a integración dos alumnos no grupo e fomentar a súa participación nas actividades
do centro; atender as dificultades de aprendizaxe dos alumnos, para proceder á adecuación
persoal do currículo; abordar os seus problemas e inquedanzas, informando aos pais e nais
de todo o que atinxe tamén ao ámbito da familia. No eido académico, coordinan o proceso
de avaliación dos alumnos do seu grupo e adoptan a decisións que procedan para mellorar o
rendemento académico de forma personalizada. Nada disto pode facerse ou consolidarse de
xeito adecuado cando falta a continuidade no traballo e na función como titor ou titora.
Estas consideracións teñen particular relevancia, insistimos, nos primeiros cursos da
educación primaria.

CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a seguinte recomendación:

Que no vindeiro curso académico, a administración educativa que teña a competencia
adopte as medidas necesarias para garantir a estabilidade e continuidade na función titorial
nos distintos cursos da etapa de primaria do CEIP ……………………., evitando o nomeamento
como titores dos profesores ou profesoras que teñan presentado problemas de saúde que
levaran a baixas médicas prolongadas ou a outras situacións de incapacidade temporal. O
titor ou titora é unha figura moi importante para a orientación da aprendizaxe e o apoio no
proceso educativo dos alumnos, en colaboración coas familias. A falta de continuidade nesta
tarefa e a inestabilidade propia das substitucións repercuten negativamente na calidade da
atención educativa.


