
                                                                                                                                               

 

QUE OCORRE CO DEREITO A EDUCACIÓN CANDO O TEU     

FILLO TEN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS? 

 

Non é nin a primeira, nin a segunda, nin a terceira chamada 

que recibimos das  familias asociadas no referente a que os seus 

fillos e fillas con necesidades educativas especiais non poden 

exercer o seu dereito a educación ou teñen que acudir pai ou nai 

ao centro educativo e realizar as tarefas do profesional non 

docente(coidador) se queren que as súas fillas desfruten do día na 

escola. 

Hoxe, 8 de xuño, dúas das familias pertencentes a nosa 

entidade chamáronnos para expoñer que  dende o centro público 

ao que asisten aos seus fillos comunican que ou realiza a familia 

as labores de persoal non docente ou teñen que recoller aos seus 

fillos  e levalos para casa. 

Dende a nosa entidade puxémonos en contacto coa Xefatura 

Territorial e falamos non co inspector  da nosa zona( hoxe estaba 

visitando un centro), senón con unha compañeira inspectora que 

nos comunica o procedemento a seguir polo centro educativo e as  

dificultades que ten a xefatura territorial para enviar a coidadoras 

suplentes.  

Non hai listas para cubrir suplencias das persoas que non 

pasan o corte nas oposicións de coidadores?? Ou é que a 

administración pretende aforrar uns cartos e non cubrir os postos 



do persoal non docente vulnerando o dereito á educación do 

alumnado con necesidades educativas especiais????? 

Esta atenta inspectora tamén nos comenta que o propio 

centro educativo, a non ser no referente ao control de esfínteres, 

debe por todas as medidas para que os alumnos e alumnas con 

necesidades educativas especiais non perdan un dia( ou mais ) de 

escola. 

Dende a nosa entidade pretendemos que se reflexione sobre 

estes incidentes que vulneran os dereitos das persoas con 

necesidades especiais:  

Como abordamos a conciliación laboral nas familias con 

nenos con diversidade funcional?  

É realmente legal que unha nai ou pai acuda a un centro 

educativo e realice as labores de persoal non docente???  

Solicitamos que a Administración competente poña todos os 

recursos necesarios para atender ao alumnado con necesidades 

educativas especiais e que as familias dos mesmos non se teñan 

que enfrontar a perder un día de traballo-salario e/ou realizar 

labores de persoal non docente no centro educativo. 


