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A Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, a través da súa Dirección
Xeral Educación, emitiu en pleno mes de xullo a Circular 5/2009, norma coa
que pretende regular, sen negociación previa, as condicións de traballo do
profesorado das EEOOII. Esta circular constitúe o maior golpe ás EEOOII en
Galiza na súa historia e, lonxe de pretender unha mellora no servizo, constitúe
un empeoramento con respecto á anterior norma e responde á intención de
aforrar custos de persoal e desprestixiar o ensino público.

Con esta circular non só perde o profesorado das EEOOII, perde toda a
comunidade educativa das  EEOOII e todo o potencial alumnado. As
consecuencias inmediatas da implantación desta norma son:

· Perda do servizo que ofrecen as EEOOII: a redución da oferta
horaria nas horas de máis demanda fará que  xente adulta e traballadora
non poda optar a este tipo de ensino.

· Privatización do ensino de idiomas: ao non contar cun bo servizo
moito alumnado verase na obriga de ter que recorrer ao ensino privado
para poder completar os seus estudos de idiomas.

· Desaparición do modelo de formación propio das EEOOII: ao
reducir e incluso desaparecer as clases complementarias e a diversificación
curricular ofertada nas EEOOII (cursos monográficos, programa PALE,
cursos CELGA, cursos de CFR…) vese minguada en grande medida a
calidade do ensino de idiomas.

· Perda dun sistema singular na aprendizaxe de línguas: as
EEOOII son unha institución pública de ensino de idiomas na Europa
Comunitaria onde este tipo de ensino está en mans das institucións
privadas. Só na República Checa existe algo similar. Prestan , xa que
logo, un servizo sen ánimo de lucro.

Apoiemos pois, a retirada dunha Circular non negociada que
supón a perda de postos de traballo e incide na calidade do ensino

público.

COA CIRCULAR  DAS EEOOII PERDEMOS
TODAS E TODOS


