
Prezado señor delegado,

Como todos os anos, os centros educativos de Pontevedra teñen 2 días de libre elección de festivos 
dentro do calendario escolar aprobado para o presente curso 2018-2019.

Normalmente esta elección faina cada centro por decisión do Consello Escolar onde son maioría os 
membros do profesorado, polo que a elección de datas adoita facerse á súa conveniencia. Como 
consecuencia da desconsideración doutros factores, isto provoca un forte impacto na comunidade 
escolar, especialmente no que respecta á conciliación laboral das familias.

En concreto, o ano pasado, os centros de Primaria e os de Secundaria escolleron datas diferentes 
polo que aquelas familias que teñen fillos simultaneamente en ambos niveis educativos se ven 
impactadas dúas veces no mesmo curso, dous días, con calendarios diferentes. Se son festivos 
escolares diferentes un menor ten que ir e outro quedar na casa ao coidado de alguén.

Parécenos obvio que este problema ten doada solución sen menoscabo de ninguén e sen prexulgar 
cales deben ser en concreto os días festivos e por iso solicitámoslle que se unifiquen os dous días de
libre disposición entre todos os colexios e niveis de Primaria e Secundaria de Pontevedra.

Para iso abonda con que exerza as súas competencias de organización administrativa co fin de que 
todos os centros escollan as mesmas datas, cousa que as familias agradecerán. Aínda ben que os 
centros do mesmo nivel educativo teñen o costume de coincidir pero sería ben que vostede 
impulsase un acordo máis amplo para todos os niveis educativos.

Así mesmo sería de interese que esa decisión tivese unha canle democrática para o cal resultaría 
ideal que a elección de días puidese ser acordada no ámbito do Consello Escolar municipal.

Pontevedra, 10 de setembro de 2018
Atentamente,

Rogelio Carballo Solla
Presidente da Federación de Asociacións de Nais e Pais de Pontevedra.

Delegación territorial de Pontevedra
Consellería de Educación
Xunta de Galicia
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