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Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para
que por parte da administración educativa se adopten, de ser posible, as medidas necesarias
para incrementar o tempo de atención do profesorado especialista aos alumnos con
necesidades específicas de apoio educativo no CEIP ………………………

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2015

Sr. conselleiro:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención dona ……………………., nai dun alumno de 5º de Educación infantil do CEIP
………………………. …………………………. que presenta un retraso psicomotor de causa
descoñecida, cunha discapacidade do 47 % e un recoñecemento de  dependencia en Grao III.

No seu escrito, esencialmente, indícanos que −segundo informe do equipo de orientación do
centro escolar no que está escolarizado− …………. necesita, como mínimo, cinco sesións
semanais de pedagoxía terapéutica e cinco de audición e linguaxe. Desde o centro escolar
informáronnos que a ………… poderíanselle dar, como máximo, tres sesións en total
repartidas entre pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe.

Segundo o informe do EOE, …………. necesita un "intenso apoio de profesorado especialista
de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe ". En xuño de 2014 a persoa que promove a
queixa falou co inspector xefe,  que lle garantiu que ………….. ía estar perfectamente
atendido e que tería todos os apoios de profesorado especialista que necesitase. A nai
sinalaba que non era así.
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Ante iso requirimos informe a esa Consellería, que xa nola remitiu. A consellería informa que
o CEIP ……………………….. (A Coruña) foi dotado para o presente curso escolar 2015/2016, co
seguinte profesorado especialista:

- Catro profesores de Pedagoxía Terapéutica (PT): dous de catálogo, un habilitado para a
aula de Educación Específica do centro, e un máis compartido (tres xornadas semanais), que
se incorporou o día 17/09/2015 para atender as necesidades do fillo da reclamante en queixa
(IBS), entre outros.

- Dous profesores de Audición e Linguaxe (AL): un deles de catálogo, e outro máis compartido
(tres xornadas semanais), que se incorporou o día 9/10/2015 para atender as necesidades do
fillo da reclamante en queixa, entre outros.

En definitiva, ………………………………. conta cun total de seis sesións de pedagoxía terapéutica
ao longo da semana, agás os mércores, e de tres sesións de audición e linguaxe os martes,
mércores e xoves.

Á vista do anterior, a Administración educativa entende que utilizou os recursos dispoñibles
na procura de atender as necesidades do fillo de …………………………………….

Da información que consta no expediente resulta o seguinte:

……………. ten oito sesións de profesores especialistas, das dez mínimas que se lle
recomendan. A maior problemática a día de hoxe, é que traballan con ……………. (e con
outros alumnos) tres profesores especialistas diferentes (dous de pedagoxía terapéutica e un
de audición e linguaxe), co cal é moito máis difícil que se coordinen entre eles e coa titora
para seguir a mesma liña de acción en canto á aprendizaxe dos nenos refírese.

Hai que ter en conta que ………….. xa flexibilizou no primeiro ciclo de infantil, co cal, xa leva
un curso de retraso. Esta circunstancia foi comunicada á Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e de feito, o primeiro informe do EOE é do ano 2013. Por este
motivo, era coñecida a circunstancia de que …………….. ía entrar no colexio un ano antes.

Segundo os datos comunicados.

-No curso 2013/2014 (o curso anterior á escolarización de ……….. no centro) estaban
asignados os seguintes profesores especialistas: catro de pedagoxía terapéutica (un é da aula
especial) e dous de audición e linguaxe.
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-No curso 2014/2015 (entraron no centro ………….. e dous nenos máis con NEE no seu
mesmo curso): catro de pedagoxía terapéutica (un é da aula especial) e un e medio de
audición e linguaxe.

- No curso 2015/2016 (curso actual): tres de pedagoxía terapéutica (un é da aula especial) e
un e medio de audición e linguaxe.

A mediados de outubro incorporouse unha profesora de pedagoxía terapéutica a tempo
parcial. Segundo se sinala na información remitida a esta institución, a situación coa que
todos os alumnos con NEE poderían ter o apoio que necesitan sería tendo un de pedagoxía
terapéutica e un de audición e linguaxe a tempo completo, é dicir, que a pedagoxía
terapéutica e a audición e linguaxe, que actualmente van ao centro tres días á semana,
acudisen os cinco días. Así todas as necesidades do centro quedarían cubertas. A persoa
promotora da queixa salienta que simplemente serían catro días máis de especialistas.

Indícase tamén que no centro hai sesenta e tres alumnos que necesitan apoio de pedagoxía
terapéutica e audición e linguaxe (9,75 % do alumnado total do colexio). Ademais, hai trinta
alumnos con dislalias, que non puideron ser atendidos o curso pasado nin tampouco están a
ser atendidos este curso por falta de medios. Indica a interesada que o colexio informou en
repetidas ocasións desta falta de medios.

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 a
seguinte recomendación:

Que por parte da administración educativa se adopten, de ser posible, as medidas necesarias
para incrementar o tempo de atención do profesorado especialista aos alumnos con
necesidades educativas de apoio educativo no CEIP …………………………, o que podería facerse
aumentando a dedicación ao centro dos dous profesores (pedagoxía terapéutica e audición
e linguaxe) que na actualidade están a tempo parcial, transformándoas en dedicacións a
tempo completo, de forma que acudisen ao centro todos os días lectivos, en vez dos tres
días que están actualmente establecidos.


