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Inútiles é a palabra que mellor define aos altos cargos da consellería de Educación destituídos polo 

conselleiro Román Rodríguez.  

O diccionario da RAG define como inútil aquilo que é ineficaz para conseguir un determinado fin.  

Estes altos cargos, en cuxas mans estivo a dirección da administración educativa durante dez anos, 

non foron capaces de levarnos a iniciar un novo curso en tempo e forma; eles son os auténticos 

responsables de que se deba adiar unha semana o comezo do curso na ESO, FP e Bacharelato. 

No Protocolo do mes de xullo a administración educativa non obrigaba aos alumnos a levar máscara 

e establecía que debían manter unha distancia de separación de 1 metro. Cando se publicou este 

Protocolo xa era obrigatorio na nosa comunidade levar máscara e manter unha distancia de 1,5 

metros a partir dos seis anos.  

Tivo que haber unha reunión o 27 de agosto dos conselleiros de educación e sanidade de todas as 

comunidades para que as nosas autoridades educativas se visen obrigadas a admitir que os 

alumnos, a partir de EP, debían levar máscara e manter unha distancia de separación de 1,5 

metros. 

E claro, estoupou todo. O frío Oitavén, segundo recolleu a Voz de Galicia, aseguraba que só o 25% 

dos grupos de alumnado estaba formado por máis de 20 alumnos, dando entender así que as 

nosas aulas non se atopan masificadas, polo que non debería haber problema para manter as 

distancias. Pero si houbo problema. 

Calquera que coñeza os institutos e os colexios sabe que as aulas de moitos deles non dispoñen 

do espazo necesario para manter unha distancia de 1,5m con grupos de máis de 20 alumnos e 

que para mantela sería imprescindible facer desdobres, pero… onde? Porque en moitos institutos 

e colexios non hai os espazos necesarios para facelos. Polo tanto, resultou físicamente imposible 

realizalos.  

E cando falta menos dunha semana para o comezo do curso a consellería ordena aos centros que 

empreguen mamparas ou alternen a educación presencial coa telemática. Como non é posible 

facelo en tan pouco tempo, claro, estoupou todo. 

Agora foron destituídos, pero non esquezamos que esas persoas foron as que aplicaron con 

frialdade e soberbia, a soberbia que proporcionan as maiorías absolutas, os recortes en educación 

na nosa comunidade, empobrecendo o noso sistema educativo e agrandando as súas eivas.  
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