
	

	

	

NOTA	DE	PRENSA	
	
	
ANPE ESIXE AO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUE NINGÚN DOCENTE TEÑA 

QUE ACUDIR AOS CENTROS EDUCATIVOS E QUE SE PERMITA REGRESAR AOS 

SEUS DOMICILIOS EN ESPAÑA AO PROFESORADO QUE ESTÁ NO EXTERIOR.  

 

Na reunión da Mesa de Negociación do persoal docente non universitario do Ministerio 

de Educación celebrada hoxe, ANPE solicitou novamente, que se dean as instrucións 

oportunas e de maneira inmediata a todas as Comunidades Autónomas e as 

Embaixadas e Consellerías de Educación no exterior, para que se elimine a obrigación 

de acudir aos centros educativos ao profesorado onde aínda ocorra , e no caso do 

profesorado no exterior permítase ao noso profesorado poder regresar a España. 

 

 Esta Pandemia de carácter global e sen precedentes, cuxo aumento de casos está a 

ser exponencial en todos os países, está a requirir, por parte de todos os países, 

medidas drásticas de contención do virus COVID-19, decretándose o estado de alarma 

ou a figura similar establecida no ordenamento xurídico de cada país, a cuxas medidas 

de illamento e confinamento nos domicilios, únese o peche dos centros educativos e a 

continuidade das tarefas docentes desde os domicilios.  

No noso país, o RD 463/2020 que establece o Estado de alarma en todo o 

territorio español recolle, no seu artigo 9, as medidas de contención no 

ámbito educativo e da formación, son esas medidas as que pedimos, desde 

ANPE, que se apliquen tamén en todos os centros de titularidade do Estado 

español no exterior e que se dean as ordes e instrucións oportunas para que 

ningún docente nin equipo directivo teña que acudir aos centros educativos, 

máxime cando o estado de alarma limita os movementos dos cidadáns a unhas 

causas taxadas das cales, ningunha delas é acudir aos centros educativos.  

Para ANPE é absurdo e temerario que, sen alumnado, ábranse os centros educativos 

españoles, tanto en territorio nacional como no exterior, obrigando a asistir ao 

profesorado, para realizar labores e tarefas que poden desempeñar desde o seu fogar a 

través de medios telemáticos. Por iso, desde ANPE solicitamos na reunión de hoxe ao 

Ministerio de Educación, do mesmo xeito que xa fixemos a distintas Consellerías de 

Educación, a petición de peche de todos os centros educativos, tanto os de territorio  



	

	

	

 

nacional como os do exterior, e a non obrigación de asistir o profesorado aos centros, 

nin sequera aos equipos directivos, e así o noso profesorado poida seguir as 

recomendacións das autoridades sanitarias de evitar o contacto, a exposición con 

outras persoas e a distancia social que, coa obrigación da asistencia aos centros, non 

se aseguran.  

Ademais, pedimos que se posibilite que o noso profesorado no exterior poida regresar, 

se voluntariamente así o desexan, aos seus lugares de residencia en España e desde os 

seus domicilios no noso país seguir realizando o seu labor educativo como xa veñen 

facendo nos últimos días.  

Mención á parte merece a situación do profesorado en países como Marrocos, cun 

sistema sanitario deficitario onde se atopan traballando a maioría de docentes 

españoles no exterior. Nestes casos, faise moito máis preocupante a prohibición de non 

permitirlles regresar a España para continuar co labor docente que desde os seus 

domicilios xa están a desenvolver alí. O permitirlles regresar a España non afecta de 

ningún xeito ao labor docente telemático e posibilitará que, no caso de que algún 

chegue a desenvolver a enfermidade ou sufra algún outro tipo de doenza, enfermidade 

ou accidente que requira de asistencia médica póidaa recibir en España nos nosos 

centros médicos e hospitais e non nos marroquís que non contan cos mesmos medios e 

recursos. Iso sen esquecer que hai localidades, con centros educativos españoles, 

como Lavandas ou Larache que non contan con centros hospitalarios.  

É por todo iso, que ANPE esixiu ao Goberno de España, a través do Ministerio de 

Educación, que articule os mecanismos necesarios para que ningún docente teña 

presenza física nos nosos centros educativos e que as demandas da comunidade 

educativa sexan atendidas por medios telemáticos desde os domicilios, ademais de 

favorecer o regreso do profesorado ao noso país mentres a situación de emerxencia 

por esta pandemia a nivel mundial non sexa controlada.  

 

Doutra banda, na devandita reunión co Ministerio de Educación, este 

trasladou que, tras a reunión mantida polo Ministerio cos responsables das 

distintas CCAA, que as convocatorias de oposicións previstas para os corpos 

docentes en todas as CCAA mantéñense de momento como estaban previstas.  

 


