
 

Estimado José Antonio Vázquez Martín. 

As organizacións asinantes desta carta, a Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais 

de Alumnos de Vigo e Comarca (FOANPAS) e a Federación de Asociacións de Nais e Pais 

de Alumnos de Centros Públicos da Provincia de Pontevedra (FANPA Pontevedra), 

desexamos comunicarlle o seguinte en resposta á súa carta de data 25 de agosto: 

● O  primeiro que se espera dun xefe de gabinete e ter o coñecemento suficiente como 

para dirixirse ás entidades representantes das familias que asinamos este 

documento de xeito correcto. Non existe ningunha *FANPAS Pontevedra. Existe 

FANPA Pontevedra. Isto é así porque na lingua galega non existe o plural dos 

acrónimos. Rogámoslle que nos cite polos nosos nomes, canto máis nun  documento 

oficial con cabeceira e selo da Consellería de Educación. 

   

● Fala  vostede da necesidade de cooperación e diálogo. Supoñemos que non quererá 

o mesmo diálogo e cooperación que amosou a súa Consellería para redactar o 

protocolo deste curso 2020-21, cando,  malia reclamar por todas as canles posibles a 

participación das  asociacións que representamos ás familias para trasladar as nosas 

inquedanzas e peticións, tales esforzos foron de balde. O seu protocolo aprobouse 

sen a menor chamada á cooperación nin ao diálogo. Esixir agora a simple adhesión 

ten unha certa dose de desvergoña (ironía?) 

   

● A propósito da cooperación, queremos recordarlle que as asociacións que 

presentamos este escrito levamos entre 15 e 20 anos desenvolvendo comedores 

escolares. Facémolo como asociacións sen ánimo de lucro, xestionadas por 

voluntarios que sen asignación salarial ningunha, asumimos compromisos e 

responsabilidades sobre  persoas e contratos que están moito máis alá do esixible a 

calquera voluntario, sexa do ámbito que sexa. E ofrecemos o noso servizo por 

compromiso coa escola pública, coas familias que representamos e para achegar 

valor ao sistema educativo. Por esta circunstancia non cremos que se nos poida 

afear falta de conduta, compromiso ou colaboración ningunha; moito menos cando 

vimos asumindo tales compromisos en centros de ensino onde a negativa a abrir 

comedores escolares por parte da Consellería que vostede encarna foi sistemática. 

   

● Nas reunións sostidas co xefe territorial de Educación acadouse, efectivamente, o 

compromiso de facer estimacións de usos reais dos comedores escolares para 

setembro, espazos necesarios e custos estimados. Tales labores están feitos. O que 

nunca se acadou foi o compromiso de enviar as cifras antes da reunión que, en 

teoría, se ía efectuar co xefe territorial para avalialas. Acordouse, si, que o día 8 de 

agosto iamos ter unha aclaración por escrito das condicións de separación do 

alumnado nos comedores escolares, porque se a dita aclaración establecía que 

efectivamente a  separación debía ser de 1,5 m ou 1 m, sen importar que os alumnos 

fosen dun grupo de convivencia estable, xa non procede facer recontos de 

alumnado, nin estimacións de espazos, nin falar cos directores dos centros para fixar 



 

horarios compatibles de recollida e entrega do alumnado. Ademais de aclarar por 

escrito no Protocolo adaptación o contexto da COVID19 outras disposicións como; 

responsabilidade sanitaria da Consellería de Educación e Sanidade, se outros 

espazos anexos ou cercanos o comedor escolar podían ser utilizados con esa 

función, asuncíón por parte da Consellería de Educación dos gastos xerados co 

desdobramentos de quendas e os elementos de separación necesarios nalgún 

comedor de  centros (mamparas) para poder dar o servizo a todolos usuarios 

solicitantes, etc. 

Non dubidamos de que, aínda que xa estamos a día 26 de agosto cando 

contestamos á súa carta, tal aclaración se nos fará chegar con urxencia e antes de 

calquera outra reunión, pois estamos certos de que así llo terá transmitido o xefe 

territorial de Pontevedra no resumo dos acordos das nosas reunións. 

   

● En calquera caso, nas nosas asociacións defendemos non só os  comedores e plan 

de madrugadores que despregamos por nós mesmos senón tamén os que 

desenvolven as demais ANPA asociadas. Temos constancia do desistimento a 

realizar comedores, programa de madrugadores e actividades extraescolares ao 

longo de toda a provincia de Pontevedra. Os problemas que sinalamos no noso 

escrito, a perda de aforo que fai incompatible o sentido do comedor escolar como 

unha solución universal para as familias, a súa inviabilidade económica e a carga de 

toda a responsabilidade respecto delitos contra a saúde pública nas costas de 

voluntarios que non cobran salario polo traballo que desenvolven, son problemas 

universais que só se poden corrixir facendo modificacións expresas sobre o 

Protocolo COVID 19 para o vindeiro curso. Estas competencias están moi por riba 

das atribucións que pode exercer o Xefe territorial de Educación de Pontevedra, polo 

que o diálogo solicitado non é con el, senón cos responsables da Consellería de 

Educación e de Sanidade que teñan capacidade real de tramitar esas modificacións. 

É aí onde é necesario o diálogo e a cooperación, que estamos seguros que se nos 

pedirá exercer no foro axeitado e con competencias acaídas. 

En consecuencia, volvémoslle reiterar a solicitude dunha reunión urxentísima para 

tratar estes temas e poder seguir desenvolvendo un labor que vostede mesmo 

cualifica de fundamental para a conciliación familiar e laboral e o bo desempeño do 

sistema educativo público. 

 

Un atento saúdo. 

 

 

 Rogelio Carballo Solla                                Miguel Álvarez Parada    

 Presidente de FANPA Pontevedra                                 Presidente de FOANPAS 
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