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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 nun CEIP da Coruña

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2015

Sr. conselleiro:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceron solicitando a nosa
intervención don ……………………………………. (Presidente da ANPA ………………….. da Coruña e
outros 913 nais e pais.

No seu escrito, textualmente, indican o seguinte:

O Anpa ……………………… do CEIP ……………………………, con CIF nº …………………….. e enderezo aos
efectos de notificación na rúa ……………………….., A Coruña e correo electrónico
………………………, comunicamos que o noso centro e pais de alumnos temos solicitado dende o
comezo do curso escolar 2015/2016 o incremento do número de profesores de pedagoxía
terapéutica e audición e linguaxe para poder facer fronte cun mínimo de calidade ás
necesidades educativas de máis de 63 nenos do noso centro. Como resposta a dita solicitude
o único que se obtivo é o aumento de coidadores e un profesor de pedagoxía terapéutica a
tempo parcial compartido cun centro escolar da localidade de Cambre.

Por todo o anterior, e en concreto polos datos que recollemos a continuación, consideramos
oportuno presentar a seguinte QUEIXA ante o Valedor do Pobo:

1. O CEIP …………………………….. é o segundo centro con máis alumnado da cidade da Coruña.
Entre os seus alumnos contamos con 63 nenos con necesidades educativas especiais e outros
30 con necesidades puntuais de apoio.

Expedientes: D.3.Q/34735/15 ao D.3.Q/35648/15
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2. O persoal co que conta na actualidade o centro, incluído o profesor de pedagoxía
terapéutica cuxa incorporación se produciu xa empezado o curso escolar, é insuficiente para
atender a todos os nenos con necesidades educativas especiais.

3. A administración comprometeuse a dotar ao noso centro de máis persoal especializado
debido ás características que presentan algúns dos casos. Este compromiso fíxose co colexio
e cos pais e nais dos alumnos e alumnas, algúns dos cales, optaron por escolarizar aos seus
fillos/as neste centro debido a ese compromiso.

4. Na actualidade, e a pesares da nova incorporación, non se cobren as horas mínimas de
atención especializada que os alumnos requiren, dificultando o desenvolvemento dunha
educación inclusiva que nos faga avanzar no camiño cara á igualdade, o cal resulta máis
inaceptable cando as decisións da Administración autonómica se basean na aplicación estrita
dos "números ou rateos" do Catálogo, que en nada reflicten a realidade do colexio e os seus
alumnos.

Ao considerar que esta queixa reúne os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei do
Valedor do Pobo, admítese a trámite e promóvese a investigación sumaria e informal para o
esclarecemento dos supostos en que se basea, dando conta diso a vostede para os efectos
previstos no artigo 22.1 da citada Lei do Valedor do Pobo.

Esta queixa colectiva é substancialmente coincidente co contido da D.3.Q/14582/15
respecto da que coa data de hoxe fixemos chegar 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 específicas 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.


