
Dende a ANPA Ensino do CEIP Plurilingüe Rabadeira suscribimos o escrito inferior de familias 

con dereito á asistencia por coidador (Auxiliar Técnico Educativo) durante a xornada escolar.  

As representantes das familias no Consello Escolar solicitamos a inclusión deste tema na orde 

do día da próxima reunión. 

En Oleiros, a 10 de novembro de 2020 

     ANPA Ensino CEIP Rabadeira- Raquel Grela (Presidenta) 

     Representantes das familias no Consello Escolar-  
      María Fondado 
      Beatriz Cañas 
      Raquel Grela 
      Begoña Zabal 
 

ATT DELEGACION PROVINCIAL DE INSPECCION EDUCATIVA A CORUÑA 

Os abaixo firmantes somos pais, nais ou titores legais de alumnos e alumnas que no CEIP 

Plurilingüe Rabadeira teñen dereito á asistencia por coidador (Auxiliar Técnico Educativo, en 

adiante ATE ) durante a xornada escolar. O seu dereito está recollido no Decreto 229/2011 de 

Atención á Diversidade e foi ratificado polos equipos de orientación especifica da Xunta en 

tódolos casos. 

 

A figura do ATE está prestar servizo de axuda na autonomía, dentro e fóra da aula a escolares 

con dependencia física, cognitiva, sensorial ou condutual. Estes alumnos, son atendidos en 

labores de vestimenta, manexo de material, acompañamento ó aseo, axuda para alimentación, 

supervisión nos patios, desprazamentos polo centro e control do comportamento e benestar 

nas aulas. O noso centro dispón na actualidade de 3 auxiliares (as mesmas que o pasado curso) 

cun total de 11 escolares con necesidades, 2 máis que os contabilizados no curso 2019/20. 

Adicionalmente, coñecemos recentemente a incorporación dun novo alumno na etapa Infantil 

(en proceso de avaliación) que necesitará ATE, polo que a ratio de escolares é 

substancialmente maior que o pasado curso. 

O xeito de proceder nos coidados mudou por mor da pandemia Covid-19. Isto ven 

determinado polo protocolos de adaptación desenrolados para manter a máxima seguridade 

de escolares, mestres, especialistas e coidadores. Os lavados de mans esixidos nos protocolos, 

o mantemento das distancias de seguridade e a vixía nos patios para que non se produzan 

interacción entre os grupos estables de convivencia, provocan que a atención individual de 

cada un dos nosos fillos/as leve máis tempo. Consideramos que as auxiliares do centro están 

desbordadas intentando cumprir a súa labor, e a carencia de mais persoal ATE, vai en 

detrimento do benestar dos nosos fillos/as. 

Actualmente, unha das auxiliares permanece toda a xornada na zona de infantil. O motivo é a 

atención ás necesidades dos pequenos con dereito recoñecido, así coma por non transitar 

entre os edificios de Infantil e Primaria.  

Por todo isto, e sabendo que a prioridade é manter a saúde de  tódolos escolares  do centro, 

sen perda de atención dos dependentes 

Solicitamos:  



- A incorporación dunha nova ATE no CEIP Plurilingüe Rabadeira para asegurar que non 

exista perda de calidade asistencial, nin riscos innecesarios de contaxios por SARS 

Covid2 

Contamos co apoio do ANPA do Centro e corroboramos a necesidade que dende o equipo 

directivo vense informando dende o inicio de curso. 

Atentamente, á espera dunha resposta afirmativa. 

Un cordial saúdo. 

 


