Compañeiros/as de ENCIGA:
Ante a repercusión mediática que están tendo feitos acaecidos este
curso nos que se viu involucrado o profesor Francisco Rañal Loureiro e,
indirectamente, o departamento de Física e Química do IES Rosalía de Castro
de Santiago, difundo o presente comunicado co único obxectivo de darvos a
coñecer a miña versión, documentada, do desenvolvemento do conflicto dende
o seu inicio:
 1ª Avaliación: nin o departamento nin o profesor reciben queixa algunha
sobre os resultados dos cursos impartidos por el.
 2 Febreiro: nunha reunión de departamento persónase o Sr. Director
para transmitir queixas dos pais polas baixas notas do departamento, en
particular

do

citado

profesor.

Ningún

pai

solicitara

ata

entón

entrevistarse co profesor Rañal no horario estipulado ao efecto.
 14 Febreiro: nunha reunión de pais e alumnos na que está presente o
Sr. Director, recoñécese que o citado profesor explica ben, pero
elabórase un escrito de queixas sobre a dificultade dos seus exames.
 21 Febreiro: o profesor Rañal reúnese con todos os pais reclamantes
para explicarlles a súa metodoloxía. Ante a enrocada posición dos pais
respecto ás notas, o profesor propón solicitar que sexa o departamento
quen avalíe aos seus alumnos. Os pais aceptan.
 23 Febreiro: os alumnos de Físca de 1º de Bacharelato Internacional,
no nome dos seus pais, votan maioritariamente que sexa o prof. Fco.
Rañal quen os continúe avaliando.
 27 Febreiro: o inspector do centro, nunha reunión co prof. Rañal e co
xefe de departamento, valora positivamente a proposta do profesor de
que o departamento avalíe aos seus alumnos de 2º Bach. e pide ao
departamento que a acepte.
 30 marzo: o departamento rexeita a petición do prof. Fco. Rañal por
entender que legalmente a avaliación é un dereito e un deber
inexcusable de cada profesor.

 16 abril: o inspector do centro lévase todos os exames do prof. Fco.
Rañal para seren analizados polos inspectores especialistas.
 23 abril: os inspectores especialistas acuden ao centro e comunican o
seu dictamen: os exames do prof. Rañal axústanse aos obxectivos
da programación e a súa corrección e xusta e exhaustiva. O
inspector do centro propón que, para satisfacer as demandas dos pais,
dende entón e ata final de curso o prof. Rañal someta os seus exames á
aprobación previa do departamento e que este revise a súa corrección.
O departamento acepta.
 23 abril – 21 maio: todos os exames do prof. Rañal e a corrección dos
mesmos é analizada e aprobada polo departamento. O cálculo das
notas finais do curso é supervisada polo departamento.
 2 maio: o xefe do departamento reúnese cos pais para explicarlles as
decisión e actuacións do departamento neste caso. Un grupo de pais
solicitan verbalmente que o departamento decida aprobar a todo alumno
que só suspenda a asignatura de Física.
 4 maio: o departamento rexeita a solicitude dos pais por entender que
non ten atribucións para adoptar tal decisión contraria á legalidade.
 14 - 17 maio: o inspector do centro reúnese co prof. F. Rañal para tentar
convencelo de que suba as súas notas e aprobe aos alumnos que só
suspendan Física. Tamén mantén reunións con diversos profesores do
departamento e do centro para que fagan presión sobre o prof. Rañal na
avaliación neste sentido.
 22 maio: na acta da avaliación de 2ºD seis profesores da mesma
engaden nas observacións que non están de acordo coas notas de
Física. O Sr. Director engade na acta que “considera que hai una
desviación excesiva nas notas de Física de 2 a 4 puntos”.
O acta permanece exposta ao público na entrada do centro durante
máis de 40 horas.

Os resultados da asignatura de Física do prof. Rañal foron os seguintes
No alumnos Física Nº alumnos suspensos Porcentaxe suspensos
2º C

10

2

20%

2º D

19

6

31,6%

Global

29

8

27,6%

Dos 8 alumnos suspensos, 2 foronno por no se presentaren ao exame.
Tres alumnos suspenden únicamente a asignatura de Física.
Comparación cos resultados noutros grupos:
No alumnos Física

Nº alumnos suspensos

Porcentaxe suspensos

2º A

30

7

23,3%

2º B

15

4

26,7%

Global

45

11

24,4%

 23 maio: vinte alumnos do profesor Fco. Rañal presentan reclamación
ante o departamento polas notas da asignatura de Física de 2º bach.
 24 maio: o inspector do centro volve a entrevistarse con todos os
membros do departamento para tentar convencelos de que aproben aos
suspensos con só Física se acadaron os “obxectivos de etapa” (?)
 25 maio: o departamento desestima as reclamacións dos 20 alumnos.
 26 – 28 maio: na prensa e radio locais o Sr. Director do centro e
diversos pais verten descalificacións sobre o traballo do prof. Rañal.
 28 maio: dezasete alumnos do prof. Fco. Rañal elevan a súa
reclamación á Comisión de Supervisión.
 1 xuño: a Comisión de Supervisión sube as notas a 15 dos 17 alumnos.
Tres alumnos calificados cun 3 e con só Física suspensa son aprobados
 4 xuño: novas descalificacións na prensa ao prof. por parte dalgúns pais
Grazas pola atención prestada a este texto.
Moitísimas grazas aos compañeiros que me apoiaron e que me están a
axudar.
Asdo. M. Fco. Rañal Loureiro
Prof. de F. e Q. do IES Rosalía de Castro

