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1. LIMIAR

A procura dunha maior calidade no sistema educativo ten un dos seus elementos centrais 
na participación de todos os sectores da sociedade. Unha participación entendida dende 
unha dobre perspectiva: por unha banda en canto ao acceso á información, tanto 
individual coma colectivamente; por outra, no que respecta á integración construtiva 
dos cidadáns nos órganos de participación como mostra da súa implicación no sistema 
educativo.

Precisamente, a creación dos consellos escolares, tanto os dos centros educativos e 
os municipais coma o Consello Escolar de Galicia, é o instrumento que posibilita e 
garante a participación de todos os sectores da comunidade educativa na definición, 
desenvolvemento e avaliación do proxecto de xestión de cada centro, de cada concello, 
en definitiva, do sistema educativo de Galicia.

Estamos nunha etapa educativa caracterizada pola aplicación e desenvolvemento da 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Son moitos os retos que a educación 
ten ante si e soamente partindo da participación e do esforzo xeneroso de todos e todas 
seremos quen de os acadar. A LOE concibe a participación como un valor básico para a 
formación de cidadáns autónomos, libres, responsables e comprometidos e garante a súa 
participación na organización, o goberno, o funcionamento e a avaliación dos centros 
escolares a través dos órganos colexiados.

O Consello Escolar de Galicia, como órgano superior de consulta e de participación de 
todos os sectores afectados na programación xeral do ensino, publica esta Memoria do 
curso escolar 2006/2007 para dar conta das actividades desenvolvidas no seu seo a través 
de distintas sesións en Pleno, Comisión Permanente e outras comisións constituídas, 
especialmente na elaboración de ditames sobre textos legais, na presentación de propostas 
e na organización de actividades abertas á comunidade educativa en xeral.

O Consello Escolar de Galicia iniciou unha nova etapa e pretende desenvolver ao máximo 
as súas funcións  tentando que se realicen na súa maior expresión e fomentando a 
participación de todos os conselleiros e conselleiras, xa que están a representar a todos os 
sectores da sociedade implicados na educación. Sen dúbida que a participación de todos 
e todas incidirá de xeito moi positivo na mellora da calidade do ensino en Galicia.

Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia

■
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O Consello Escolar de Galicia

2. O CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

O Consello Escolar de Galicia creouse para contribuír a corrixir as desigualdades 
socioculturais, principais causantes do fracaso escolar, e na esixencia de lograr unha maior 
calidade do ensino, ensino que deberá ser cada día máis eficaz. Desenvólvese así o dereito 
constitucional á participación na programación xeral da educación e constitúese como 
órgano superior de consulta e de participación dos sectores afectados na programación 
xeral do ensino e de asesoramento sobre os proxectos de lei ou dos regulamentos que 
serán propostos ou ditados pola Xunta de Galicia no ámbito da Comunidade Autónoma. 
É a canle a través da que debe discorrer e converxer a vontade dos distintos estamentos 
e sectores interesados no apoio educativo e cultural dos galegos e galegas. 

2.1. MARCO LEGAL

O bloque normativo polo cal se rexe o Consello Escolar de Galicia está composto polos 
referentes xurídicos legais que a seguir se relacionan:

Constitución Española. 
De conformidade co artigo 27.5, os poderes públicos garantirán o dereito de todos e 
todas á educación a través dunha programación xeral da ensinanza coa participación 
efectiva de todos os sectores afectados. Esta garantía plásmase na creación dos Consellos 
Escolares de Centro como órganos de participación e dirección dos centros educativos e, 
no plano institucional, a través dos Consellos Escolares de ámbito estatal, de comunidade 
autónoma, territorial e de ámbito municipal. En todos eles, os integrantes da comunidade 
educativa estarán representados.

Estatuto de Autonomía de Galicia.
O artigo 31 determina a competencia plena de Galicia na regulación e administración da 
ensinanza en toda a súa extensión.

Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. 
O artigo 27 obriga aos poderes públicos a garantir o exercicio efectivo do dereito á 
educación a través dunha programación xeral da ensinanza coa participación efectiva 
de todos os sectores afectados, atendendo axeitadamente as necesidades educativas e 
a creación de centros docentes.  O artigo 34 determina a creación en cada Comunidade 
Autónoma dun Consello Escolar para o seu ámbito territorial que para os efectos da 
programación da ensinanza garantirá a axeitada participación dos sectores afectados. 
No artigo 35 indícase a posibilidade de establecer Consellos Escolares de ámbitos 

■
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territoriais distintos ao anterior e ditar as disposicións necesarias para a súa organización 
e funcionamento.

Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galicia. 
A presente Lei  desenvolve o dereito constitucional á participación na programación xeral 
do ensino e crea o Consello Escolar de Galicia como un foro de reflexión, expresión e 
achega de ideas dos representantes de todos os sectores sociais implicados na educación, 
facendo operativo o principio de participación e co obxectivo de incrementar a eficacia e a 
calidade do sistema educativo. A Lei crea tamén os Consellos Territoriais e Municipais.

Decreto 44/1988, do 11 de febreiro, polo que se regulan o Consello Escolar de Galicia, os 
Consellos Escolares Territoriais e Municipais.
En desenvolvemento da Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares de 
Galicia. 

Decreto 87/1992, do 26 de marzo, polo que se aproba o regulamento de réxime interno do 
Consello Escolar de Galicia.
Logo de que o Consello Escolar de Galicia elaborara o seu propio regulamento de réxime 
interno, aprobado polo pleno e sometido ao Consello da Xunta de Galicia, este foi 
aprobado e figura como anexo a este decreto.

Antigo hospital de San Roque en Santiago de Compostela, sede do Consello Escolar de Galicia.

2.2. COMPOSICIÓN

Consello Escolar de Galicia

profesorado
(� da pública,
3 da privada)

8

pais e nais

�

alumnado

3

titulares centros 
privados

2

representantes 
sindicais

3

representantes 
organizacións 
empresariais

2

movementos 
renovación 
pedagóxica

3

representantes
administración 

educativa
�

representantes 
administración local

8

universidade

2

persoeiros da 
educación

2

Seminario de Estudos 
Galegos

1

secretario

(con voz, pero sen voto)

persoal de 
administración e 

servizos
2

Consello da 
Xuventude de Galicia

1

consellos escolares 
territoriais

� (4)

conselleira
de educación

1

Artigo 4 da Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galicia. Os Consellos Escolares Territoriais  
non están constituídos.

Tamén dispón dun Secretariado permanente, vinculado á Consellería de Educación, que 
asistirá ao Consello en Pleno ou ás súas comisións de traballo, pero non formará parte do 
órgano consultivo. Dende setembro de 2006 tamén conta coa figura dun asesor técnico.

O conselleiro ou a conselleira de Educación e Ordenación Universitaria presidirá o 
Consello e nomeará, de entre os seus membros, un vicepresidente. 

Poderase incrementar a representación con novos vogais, sen que o número total de 
membros exceda de 59. 
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Consello Escolar de Galicia a 30 de xuño de 2007

Presidenta:
Laura Elena Sánchez Piñón

Vicepresidenta:
Milagros Blanco Pardo

Profesores e profesoras de ensinanza pública:
Odilo Barreiro Martínez (CIG)
Consuelo Campos Acedo (CIG)
Raúl Gómez Farto (FETE – UGT)
Francisco Magide Bizarro (CC OO)
Manuel Nicolás Vázquez Varela (ANPE GALICIA)

Profesores e profesoras de ensinanza privada:
Armindo Francisco Mera (FSIE – GALICIA)
Sara Loureiro Vilarelle (CC OO)
Obdulia Manso Cupeiro (FETE – UGT)

Pais e nais de alumnos:
Mª Paz García Fernández de Bescansa (CONGAPA)
Marta Lázara Fontao (CONFAPA) 
Olga Patiño Doval (CONFAPA)
Xelasio Suárez Santiso (CONGAPA)
Sara Inés Vega Núñez (CONFAPA)

Alumnas:
Azucena Rodríguez Amoroso (FAXEG)

Persoal de administración e servizos:
Concepción Alvariño Alejandro (CC OO)
Ángeles Villarnovo Cova (UGT)

Titulares de centros privados:
José Luis Baños González (Federación de Centros Educación e Xestión)
José Antonio Moar Armas (Federación de Centros de Ensinanza Privada)

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Centrais sindicais:
Xosé Barral Sánchez (CC OO)
Mariano García González (UGT)
Francisco Xesús Anxo Louzao Rodríguez (CIG)

Administracións empresariais:
José Luis Liñares Louzao (Confederación de Empresarios de Galicia)
Basilio Toyos Alonso (Confederación de Empresarios de Galicia) 

Profesores e profesoras propostos polos MRPs:
Mercedes Espiño Amil (Coordenadora Galega de MRPs)
José Luis Fernández Díaz (Federación Galega de MRPs)
Xosé Ramos Rodríguez (Coordenadora Galega de MRPs) 

Administración educativa:
Milagros Blanco Pardo 
Benito Fernández Rodríguez
Alfonso Guitián Álvarez
José Manuel Mouriz Cabalo
María José Pérez Mariño
Antonio Vázquez Vázquez

Administración local:
María Josefa Cebreiro Santos
Evencio Ferrero Rodríguez
Carlos López Crespo 
María Concepción Méndez Gándara
Antonio Montero Fernández
Xaime Rei Barreiro
Julio Sayáns Bugallo
Xosé Manuel Vilariño Anca

Universidade:
Agustín Requejo Osorio
Miguel Anxo Santos Rego

Personalidades de recoñecido prestixio:
María Lourdes Montero Mesa
Luís Otero Outes

■

■

■

■

■

■

■
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Seminario de Estudos Galegos:
Antón Costa Rico

Consello da Xuventude de Galicia:
María Dolores Rodríguez Amoroso

Secretario:
José Alejo Losada Aldrey

Asesor técnico:
Xosé Anxo Seoane Cao

Persoal de administración e servizos: 
Mª Carmen Barreiro Miranda
Gemma Couceiro Riveira

O mandato dos membros do Consello Escolar é de catro anos e serán renovados por 
metades cada dous anos en cada un dos grupos, agás o alumnado que se renovará na 
súa totalidade cada dous anos.

Ao longo do curso 2006/2007 producíronse os seguintes cesamentos:

Pais e nais:
María José Carreira García (CONGAPA) (28 de novembro de 2006)
Francisco Xosé Manuel Silvosa Costa (CONFAPA)  (21 de xuño de 2007)

Alumnado:
Emilio Vázquez Blanco (FAXEG) (28 de novembro de 2006)
Fernando Balsa Rey (CAE) (28 de novembro de 2006)
Yurena Cano Vidal (CAE) (28 de novembro de 2006)

Administración local:
Enrique Fernández González (28 de novembro de 2006)
María Nieves Vázquez Novo (28 de novembro de 2006)

Consello da Xuventude de Galicia:
José Manuel Lage Tuñas (28 de novembro de 2006)

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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2.3. FUNCIONAMENTO

O seu funcionamento é en pleno e en comisión. O pleno é a quen primordialmente 
compete o desenvolvemento dos obxectivos do consello.

O Consello Escolar de Galicia reúnese, como mínimo, tres veces ao ano, ou sempre que 
o solicite a terceira parte dos seus membros. Tamén pode ser convocado polo presidente 
cando o estime oportuno.

A Comisión Permanente é a unidade básica de xestión dos asuntos do consello. Reúnese 
en sesión ordinaria unha vez ao mes. Debe preparar e facilitar as sesións do pleno e 
exercer a intermediación entre este e as outras comisións, que se constitúen coma órganos 
especializados para o estudo e análise dos asuntos específicos que lles corresponden. 
Poderanse crear subcomisións para o estudo específico dun asunto determinado.

COMISIÓN 
PERMANENTE

presidenta e vicepresidenta 
(CEG),

presidentes das comisións,
1 profesor ou profesora,

1 pai/nai,
1 Consellos Territoriais,
1 Administración local, 

secretario do CEG.

COMISIÓN 
DE 

PROGRAMACIÓN, 
CONSTRUCIÓN E 

EQUIPAMENTO
Presidente ou presidenta,
1 profesor ou profesora,

1 pai/nai,
1 alumno ou alumna

1 Consellos Territoriais,
1 Administración local, 

secretario do CEG.

COMISIÓN 
DE 

FINANCIAMENTO DO 
ENSINO

Presidente ou presidenta,
1 profesor ou profesora,

1 pai/nai,
1 alumno ou alumna

1 Consellos Territoriais,
1 Administración local, 

secretario do CEG.

COMISIÓN 
DE ORDENACIÓN 

DO SISTEMA EDUCATIVO
Presidente ou presidenta,
1 profesor ou profesora,

1 pai/nai,
1 alumno ou alumna

1 Consellos Territoriais,
1 Administración local, 

secretario do CEG.

CEG: Consello Escolar de Galicia

CEG
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Comisión permanente

Presidenta:
Milagros Blanco Pardo

Conselleiros:
Raúl Gómez Farto (profesorado)
Carlos López Crespo (Administración local)
José Antonio Moar Armas (presidente da Comisión de Programación, Construción e 
Equipamento)
Xosé Ramos Rodríguez (presidente da Comisión de Ordenación do Sistema Educativo)
Francisco Xosé Manuel Silvosa Costa (pais/nais)

Secretario: 
José Alejo Losada Aldrey

O día 8 de febreiro de 2006 constituíronse dúas comisións:

Comisión de Ordenación do Sistema Educativo

Xosé Ramos Rodríguez (presidente) 
Francisco Magide Bizarro (representante do profesorado)
Olga Patiño Doval (representante de pais e nais)

Incorporáronse posteriormente e de xeito provisorio os seguintes conselleiros:

José Luis Baños González (representante centros privados)
José Luis Fernández Díaz (representante MRPs)
Agustín Requejo Osorio (representante da universidade)

Comisión de Programación, Construción e Equipamento

José Antonio Moar Armas (presidente)
Consuelo Campos Acedo (representante do profesorado)
Sara Inés Vega Núñez (representante de pais e nais)

■

■

■

■

■

■
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Incorporáronse posteriormente e de xeito provisorio os seguintes conselleiros e 
conselleira:

José Luis Baños González (representante centros privados)
Sara Loureiro Vilarelle (representante do profesorado) 
Armindo Francisco Mera (representante do profesorado)

O secretario de ambas as dúas comisións, tal e como sinala o regulamento, é o secretario 
do Consello.

O Consello Escolar de Galicia é consultado preceptivamente sobre as seguintes 
cuestións:

Anteproxectos de lei e proxectos de disposición xeral.
Programación xeral do ensino.
Creación de centros docentes de carácter experimental.
Normas xerais sobre construcións e equipamentos escolares.
Plan de renovación educativa ou de innovacións.
Orientación e programas educativos.
Disposicións encamiñadas á mellora da calidade do ensino, á súa adecuación á 
realidade social e cultural galega ou as destinadas a compensar as desigualdades e 
eivas sociais, territoriais ou individuais.
Financiamento de centros públicos e concertos cos privados.
Política de bolsas e axudas de estudo.
Convenios entre Administracións públicas.
Calquera outra cuestión que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
considere pertinente.

O Consello Escolar de Galicia debe elaborar anualmente un informe sobre a situación e 
estado do sistema educativo en Galicia e unha memoria das súas actividades. No caso 
do informe, o Consello Escolar de Galicia acordou que a súa elaboración se levaría a 
cabo cada dous anos e que podería centrarse naqueles aspectos concretos do sistema 
educativo que pola súa especial relevancia ou interese se determinen.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•



22

MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

Reunión do pleno do Consello Escolar de Galicia. 14/09/2006.
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3. ACTIVIDADES DO PLENO E DAS COMISIÓNS

3.1. REUNIÓNS DO PLENO

O Consello Escolar de Galicia reúnese en sesión plenaria, segundo o estipulado por 
Lei, como mínimo tres veces ao ano e sempre que o solicite a terceira parte dos seus 
membros. Durante o curso escolar 2006/2007, dado o gran labor de desenvolvemento 
lexislativo da LOE, leváronse a cabo as seguintes sesións plenarias:

14 de setembro de 2006.
16 de outubro de 2006.
21 de novembro de 2006.
9 e 10 de xaneiro de 2007.
6 de marzo de 2007.
28, 29 de marzo e 13 de abril de 2007.
15 de maio de 2007.
26 de xuño de 2007.
16 de xullo de 2007.

Foron en total 12 sesións plenarias cunha duración total de 41 horas para sacar 
adiante 15 ditames sobre proxectos de decretos, o informe sobre o sistema educativo 
galego e a memoria anual de actividades, con preto de mil emendas debatidas 
para achegarlle á Administración educativa 250 suxestións e recomendacións.  
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Gráfico 1: Asistencia media aos plenos durante o curso 200�/2007.
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Gráfico 2: Porcentaxe de asistencia aos plenos por sectores. Curso 200�/2007
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Gráfico 3: Porcentaxe de asistencia aos plenos do sector de pais/nais.  Curso 
200�/2007.
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 Gráfico 4. Porcentaxe de asistencia aos plenos do sector do profesorado da pública. 
Curso 200�/2007.
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Gráfico �. Porcentaxe de asistencia aos plenos do sector  de profesorado da privada. 
Curso 200�/2007.
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Gráfico �. Porcentaxe de asistencia aos plenos do sector sindical. Curso 
200�/2007.
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Gráfico 7. Porcentaxe de asistencia aos plenos dos Movementos de Renovación 
Pedagóxica. Curso 200�/2007.
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Gráfico 8. Porcentaxe de asistencia aos plenos do sector de persoal de  
administración e servizos. Curso 200�/2007.
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3.2. REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE.

A comisión permanente, unidade básica de xestión dos asuntos do consello, reunirase en 
sesión ordinaria unha vez ao mes durante o período lectivo. Tamén cando se considere 
necesario para preparar e facilitar as sesións do pleno.

Durante o curso escolar 2006/2007 desenvolvéronse un total de 23  sesións, máis de 75 
horas de traballo para emitir 15 ditames provisorios, analizar o informe sobre o sistema 
educativo galego, determinar os contidos da memoria anual de actividades, programar 
as actividades do Consello e preparar as 12 sesións plenarias que se desenvolveron ao 
longo do curso.

4 e 12 de setembro de 2006.
3, 11 e 25 de outubro de 2006.
7 e 16 de novembro de 2006.
13, 18 e 22 de decembro de 2006.
4 e 16 de xaneiro de 2007.
12 de febreiro de 2007.
14, 15 e 26 de marzo de 2007.
12 de abril de 2007.
2 e 14 de maio de 2007.
13, 14 e 25 de xuño de 2007.
16 de xullo de 2007.

Reunión da Comisión Permanente na Sala de Xuntas do Consello Escolar de Galicia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3.3. REUNIÓN DA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DO SISTEMA EDUCATIVO

O día 7 de xuño de 2007, na sala de xuntas do Consello Escolar de Galicia, reuníronse 
os membros integrantes da Comisión de Ordenación do Sistema Educativo baixo a 
presidencia de Xosé Ramos Rodríguez co obxectivo de elaborar a proposta de índice 
do documento de traballo sobre competencias básicas para desenvolver posteriormente 
na reunión preparatoria dos XVIII Encontros de Consellos Escolares Autonómicos e do 
Estado que abordarán o dito tema.

O índice acordado foi o seguinte:

1. ASPECTOS XERAIS
1.1. Introdución
1.2 .Definición e evolución
1.3. As competencias básicas no currículum español
1.4 .Necesidade do traballo en competencias e as súas consecuencias nos diversos 

ámbitos:
1.4.1. Nos currículos
1.4.2. Iniciativas

2. SITUACIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NAS DIFERENTES COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS
2.1. Na súa concreción
2.2. Na súa relación coas áreas e materias
2.3. Iniciativas para a súa introdución na práctica:

2.3.1. Exemplos prácticos
2.3.2. Metodolóxicas
2.3.3. Organizativas
2.3.4. De avaliación. As avaliacións de diagnóstico. Claves para a súa difusión
2.3.5. Formativas (para o profesorado)

Este documento de traballo foi presentado na reunión preparatoria dos XVIII Encontros 
desenvolvida en San Sebastián o día 19 de xuño de 2007.
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3.4. DITAMES EMITIDOS POLO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

O procedemento que o Consello Escolar de Galicia segue para a elaboración dos seus 
ditames e informes é o seguinte:

Unha vez que se recibe o Proxecto de decreto no Consello Escolar achégaselles a todos 
os membros e fíxase un prazo para que quen o considere oportuno presente aquelas 
emendas de adición, substitución ou supresión e tamén as recomendacións que estime 
necesarias para mellorar o texto lexislativo.

Logo, a comisión permanente, tendo en conta as emendas presentadas e a materia 
lexislativa xeral que fundamenta o Proxecto de decreto, elabora un ditame provisorio 
que achega a todos os membros do pleno, fixando de novo un prazo para que presenten 
as emendas que consideren necesarias ao ditame provisorio e, de ser o caso, manter 
vivas para o debate en pleno todas aquelas emendas ao Proxecto de decreto presentadas 
anteriormente e que a comisión permanente non incluíu no ditame provisorio.

De novo a comisión permanente reúnese para preparar a sesión plenaria na que se 
debaterán os puntos do ditame non aceptados e as emendas de inclusión. O proceso 
remata co desenvolvemento da sesión plenaria e a votación do ditame definitivo que se 
achegará á Administración educativa para a súa consideración.

No curso 2006/2007 elaboráronse 15 ditames sobre os anteproxectos de lei e proxectos de 
disposicións xerais do ámbito educativo que foron sometidos á aprobación do Consello 
da Xunta de Galicia:

Ditame sobre o plan integral de mellora da convivencia escolar en Galicia. 
(14/09/2006)

Ditame sobre o Decreto polo que se crea e regula o observatorio galego da convivencia 
escolar. (16/10/2006)

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se regula o funcionamento dos comedores 
escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria. (16/10/2006)

Ditame sobre o Anteproxecto de lei galega para a prevención e tratamento integral da 
violencia de xénero. (21/11/2006)

1.

2.

3.

4.



32

MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se regula a selección, nomeamento e cese 
das direccións dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (21/11/2006)

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se regula a admisión do alumnado en 
centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas 
na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  (09 e 10/01/2007)

Ditame sobre o proxecto de decreto polo que se establece o currículo da Educación 
Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (06/03/2007)

Ditame sobre o proxecto de decreto polo que se desenvolve a lei 3/1983, de normalización 
lingüística, para a promoción do galego no ensino, no marco da Lei orgánica 2/2006, 
do 3 de maio, de educación. (28 e 29/03/2007)

 Ditame sobre o proxecto de decreto polo que se regulan as ensinanzas da educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (28, 29/03/2007 e 
13/04/2007)

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se regulan os centros integrados de 
formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. (15/05/2007)

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece a ordenación do grao elemental 
das ensinanzas de réxime especial de música.(26/06/2007)

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece o currículo das ensinanzas 
profesionais de réxime especial de música. (26/06/2007)

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece a ordenación do grao elemental 
das ensinanzas de réxime especial de danza. (26/06/2007)

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece o currículo das ensinanzas 
profesionais de réxime especial de danza. (26/06/2007)

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece a ordenación das ensinanzas 
de idiomas de réxime especial e os currículos dos niveis básico e intermedio. 
(26/06/2007)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Plan Integral de Mellora da Convivencia Escolar en Galicia.

O Proxecto de Plan Integral de Mellora da Convivencia Escolar en Galicia chegou ao 
Consello Escolar de Galicia o día 21 de xuño de 2006. Achégaselles a todos os membros 
deste órgano o dito proxecto para que presenten todas as emendas ao texto que consideren 
oportunas.

EMENDAS PRESENTADAS:

FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs   10
COORDENADORA GALEGA DE MRPs   3
CC OO   7
CONFAPA   4
CIG   1�

TOTAL  43

A comisión permanente, na súa reunión do 31 de xullo de 2006 e baseándose nas 43 
emendas presentadas, elabora o ditame provisorio (23 puntos) que achega aos membros 
do Consello Escolar para que presenten as emendas ao dito ditame provisorio que 
consideren oportunas e manteñan vivas para o debate en pleno aquelas emendas 
presentadas ao Proxecto de decreto que a comisión permanente non recolleu no ditame 
provisorio.

1■
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

1  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 4 de setembro de 2006
DURACIÓN 17:00 - 20:30
ASISTENTES 4 de 6 (66,66 %)

TEMAS 
TRATADOS

Información sobre o nomeamento do asesor técnico do 
Consello Escolar de Galicia.

Inauguración oficial do curso escolar en Lugo.

Asistencia da Sra. Conselleira ao pleno do día 14 de 
setembro.

Proxecto de decreto sobre as cualificacións en formación 
profesional remitido polo Consello Escolar do Estado.

Actas das I Xornadas A escola: punto de encontro entre 
profesorado e educadores sociais.

Escrito do colectivo de nais do CEIP Castelao de Rianxo.

Planificación das xornadas Cultura, Educación e República.

Plan integral de mellora da convivencia escolar en Galicia: 
14 emendas ao ditame provisorio. 

Ditame provisorio do Observatorio Galego de Convivencia 
Escolar: 9 puntos.

Proposta do Consello Escolar sobre Competencias Básicas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EMENDAS PRESENTADAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  � 
CONFAPA  1 

TOTAL  10 

A comisión permanente reuniuse de novo o 4 de setembro para tratar entre outros temas 
as emendas presentadas ao ditame provisorio sobre o Proxecto de Plan Integral  de 
Mellora da Convivencia Escolar en Galicia e o pleno do 14 de setembro, data na que se 
aprobou o ditame definitivo.



3�

Actividades do Pleno e das Comisións

1 REUNIÓNS DO PLENO NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 14 de setembro de 2006
DURACIÓN 17:00 - 21:00
ASISTENTES 29 de 47 (61,70 %)

TEMAS 
TRATADOS

Apertura do curso académico ante o Consello Escolar 
de Galicia por parte da Sra. Conselleira de Educación e 
Ordenación Universitaria.

Preparación das xornadas a desenvolver en novembro Cultura, 
Educación e República.

Ditame sobre o Plan Integral de Mellora da Convivencia 
Escolar. 

•

•

•

DITAME DEFINITIVO SOBRE O PLAN INTEGRAL DE MELLORA DA 
CONVIVENCIA ESCOLAR EN GALICIA

Consta de 23 puntos.
Foi aprobado no pleno do día 14 de setembro de 200� co seguinte resultado:

Votos a favor: 10
Votos en contra: 0

Abstencións: �
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

Decreto polo que se crea e regula o Observatorio Galego de Convivencia 
Escolar.

O Proxecto de decreto polo que se crea o Observatorio Galego de Convivencia Escolar 
chegou ao Consello Escolar de Galicia o día 28 de xullo de 2006. Achégaselles a todos 
os membros deste órgano o dito proxecto para que presenten todas as emendas ao texto 
que consideren oportunas.

EMENDAS PRESENTADAS:

CONFAPA  10 
COORDENADORA GALEGA DE MRPs  3 
EDUCACIÓN E XESTIÓN  3
CC OO  1
CIG  17

TOTAL  34 

A comisión permanente, na súa reunión do 4 de setembro de 2006 e baseándose nas 34 
emendas presentadas, elabora o ditame provisorio que achega aos membros do Consello 
Escolar para que presenten as emendas ao dito ditame provisorio que consideren 
oportunas e manteñan vivas para o debate en pleno aquelas emendas presentadas ao 
Proxecto de decreto que a comisión permanente non recolleu no ditame provisorio.

EMENDAS PRESENTADAS AO DITAME PROVISORIO:

CIG  2
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  7

TOTAL  9

EMENDAS AO DECRETO QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

CIG  4

A comisión permanente reuniuse de novo o 12 de setembro para tratar entre outros 
temas as emendas presentadas ao ditame provisorio sobre o Decreto de creación do 
Observatorio Galego de Convivencia Escolar e o pleno do 14 de setembro, que tería 
continuidade o 16 de outubro, data na que se aprobou o ditame definitivo.

2■
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Actividades do Pleno e das Comisións

2  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 12 de setembro de 2006
DURACIÓN 17:00 - 19:30
ASISTENTES 6 de 6 (100 %)

TEMAS 
TRATADOS

Asistencia á xornada En lembranza da escola viva 
republicana.

Planificación das xornadas Cultura, Educación e República.

Planificación do traballo de cara aos próximos Decretos.

Emendas ao ditame provisorio do Observatorio Galego da 
Convivencia Escolar: 9 emendas. 4 emendas ao Proxecto 
de Decreto que se manteñen vivas para o pleno. 

Suxestións sobre o guión do documento sobre o estado actual 
das ensinanzas artísticas na Comunidade Autónoma de 
Galicia e sobre os temas que ten que tratar o documento para 
os efectos de establecer un guión de traballo para os XVII 
Encontros de Consellos Escolares Autonómicos e do Estado.

•

•

•

•

•

2  REUNIÓNS DO PLENO NO CURSO ESCOLAR  2006/2007
DATA 16 de outubro de 2006
DURACIÓN 17:00 - 21:00
ASISTENTES 33 de 47 (70,21 %)

TEMAS 
TRATADOS

Presentación do tríptico informativo sobre as xornadas Cultura, 
Educación e República que se desenvolverán en Santiago de 
Compostela os días 17 e 18 de novembro de 2006.

Edición do informe sobre Evolución e situación actual 
do sistema educativo en Galicia elaborado polo ICE da 
Universidade de Santiago de Compostela.

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se crea e 
regula o Observatorio galego da convivencia escolar. 

Proposta do Consello Escolar sobre as Competencias 
Básicas.

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se regula o 
funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes 
públicos non universitarios dependentes da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria.

Solicitude á Vicepresidencia da Xunta de Galicia da lexislación 
das garderías para iniciar o Consello Escolar de Galicia o 
prescrito proceso informativo para a emisión do ditame que 
corresponda. 

•

•

•

•

•

•
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE CREA E 
REGULA O OBSERVATORIO GALEGO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Consta de � puntos.
Foi aprobado no pleno do día 1� de outubro de 200� co seguinte resultado:

Votos a favor: 22
Votos en contra: 0

Abstencións: �

Publicidade no número 0 do boletín do Consello Escolar de Galicia “Participando”.
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Actividades do Pleno e das Comisións

Decreto polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos 
centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria

O Proxecto de decreto de comedores escolares chega ao Consello Escolar de Galicia en 
setembro de 2007. Achégaselles a todos os membros do pleno para que presenten as 
oportunas emendas e recomendacións.

EMENDAS PRESENTADAS:

CONFAPA 10
FSIE GALICIA 2
FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs 7
CC OO  11
FETE-UGT �
CIG 21

TOTAL 56

A comisión permanente na súa sesión do 3 de outubro elabora o ditame provisorio que 
consta de 14 puntos.

3  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 3 de outubro de 2006
DURACIÓN 17:00 - 20:30
ASISTENTES 5 de 6 (83,33 %)

TEMAS 
TRATADOS

Presentación do número 0 de Participando, o novo boletín 
informativo do Consello Escolar de Galicia.

Análise sobre as eleccións aos consellos escolares dos centros 
educativos non universitarios.

Informe das xornadas Convivencia i escola desenvolvidas nas 
Illas Baleares os días 28, 29 e 30  de setembro.

Ditame provisorio sobre o proxecto de decreto polo que 
se regula o funcionamento dos comedores escolares nos 
centros docentes públicos non universitarios dependentes 
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: 
14 puntos. 

Proposta do Consello Escolar sobre Competencias Básicas.

•

•

•

•

•

3■
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

Ao ditame provisorio preséntanse 8 emendas e mantéñense vivas 16 ao Proxecto de 
decreto.

EMENDAS PRESENTADAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  8

EMENDAS AO DECRETO QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

FSIE GALICIA  1
CIG  11
FETE-UGT  1
CONFAPA  3

TOTAL  16

De novo reúnese a comisión permanente o día 11 de outubro para, entre outros temas, 
preparar o pleno do día 16 de outubro, data na que se aproba o ditame definitivo do 
Proxecto de decreto de comedores escolares.

4  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 11 de outubro de 2006
DURACIÓN 17:00 - 20:30
ASISTENTES 5 de 6 (83,33 %)

TEMAS 
TRATADOS

Emendas ao ditame provisorio sobre o Proxecto de decreto 
polo que se regula o funcionamento dos comedores 
escolares nos centros docentes públicos non universitarios 
dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria. 

Ditame provisorio sobre a Lei galega para a prevención e 
tratamento integral da violencia de xénero.

Orzamento da publicación do informe Evolución e situación 
actual do sistema educativo en Galicia.

•

•

•

O ditame definitivo aprobouse en sesión plenaria desenvolvida o día 16 de outubro de 
2007.
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Actividades do Pleno e das Comisións

DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE REGULA O 
FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES NOS CENTROS 
DOCENTES PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS DEPENDENTES DA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Consta de 17 puntos.
Foi aprobado no pleno do día 1� de outubro de 200� co seguinte resultado:

Votos a favor: 1�
Votos en contra: 0

Abstencións: 8

CONFAPA formulou voto particular sobre o Proxecto de decreto. 

Membros do Consello Escolar de Galicia en sesión plenaria. 16/07/2007
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

Anteproxecto de Lei galega  para a prevención e tratamento integral da 
violencia de xénero

EMENDAS PRESENTADAS:

CONFAPA  13 
COORDENADORA GALEGA DE MRPs  4 
FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs  �
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  � 

TOTAL  32

A comisión permanente, na súa sesión do día 11 de outubro elabora o ditame provisorio 
sobre o Proxecto de Lei galega para a prevención e tratamento integral da violencia de 
xénero. Consta o dito ditame provisorio de 12 puntos. Na reunión do 25 de outubro 
tamén se trata o dito Proxecto.

5  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 25 de outubro de 2006
DURACIÓN 17:00 - 20:00
ASISTENTES 5 de 6 (100 %)

TEMAS 
TRATADOS

Proxecto de Real decreto polo que se regula o Consello Escolar 
do Estado.

Xornadas Cultura, Educación e República.

Información das eleccións a consellos escolares.

Organización do traballo para as vindeiras semanas.

Procedemento de organización dos plenos.

Emendas ao ditame provisorio sobre a Lei galega para a 
prevención e tratamento integral da violencia de xénero. 

Preparación documentos sobre Ensinanzas Artísticas para os 
XVII Encontros dos Consellos Escolares Autonómicos e do 
Estado.

•

•

•

•

•

•

•

4■
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Actividades do Pleno e das Comisións

EMENDAS PRESENTADAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  3
FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs  2
CIG  4

TOTAL  9

EMENDAS AO ANTEPROXECTO QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

CONFAPA  �

O ditame definitivo foi aprobado en pleno na sesión do día 21 de novembro de 2006.

3  REUNIÓNS DO PLENO NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 21 de novembro de 2006
DURACIÓN 17:00 - 20:30
ASISTENTES 28 de 47 (59,57 %)

TEMAS 
TRATADOS

Publicación do número 0 de Participando, o boletín 
informativo de carácter cuadrimestral que edita o Consello 
Escolar de Galicia.

Información sobre o desenvolvemento das xornadas Cultura, 
Educación e República  organizadas polo Consello Escolar de 
Galicia e o Consello da Cultura Galega.

O anuncio dos nomeamentos dos novos conselleiros sairá 
axiña publicado no DOG.

Ditame sobre o anteproxecto de Lei galega para a prevención 
e tratamento integral da violencia de xénero. 

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se regula a 
selección, nomeamento e cese das direccións dos centros 
docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Programación do traballo do Consello Escolar de Galicia para 
os vindeiros meses.

•

•

•

•

•

•
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

DITAME DEFINITIVO SOBRE O ANTEPROYECTO DE LEI GALEGA 
PARA A PREVENCIÓN E TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE 

XÉNERO

Consta de 11 puntos.
Foi aprobado no pleno do día 21 de novembro de 200� co seguinte resultado:

Votos a favor: 22
Votos en contra: 0

Abstencións: 0

A Federación Galega de MRPs formulou voto particular.
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Actividades do Pleno e das Comisións

Decreto polo que se regula a selección, nomeamento e cese das direccións 
dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

EMENDAS PRESENTADAS:

CONFAPA  2� 
FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs  13
SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS  3
CIG  24
CONSELLO DA XUVENTUDE DE GALICIA  14 
CC OO  � 

TOTAL  85

A comisión permanente na súa sesión do 7 de novembro de 2006 elabora o ditame 
provisorio

6  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 7 de novembro de 2006
DURACIÓN 17:00 – 21:00
ASISTENTES 6 de 6 (100 %)

TEMAS 
TRATADOS

Publicacións achegadas por Consellos Escolares 
Autonómicos.

Presentación do boletín informativo Participando.

Xornadas Familia y escuela, a desenvolver en Valencia.

Xornadas Cultura, Educación e República.

Ditame provisorio sobre Proxecto de decreto polo que se 
regula a selección, nomeamento e cese das direccións dos 
centros docentes públicos que imparten as ensinanzas 
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación: 10 puntos. 

•

•

•

•

•

5■
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

EMENDAS PRESENTADAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  �

EMENDAS AO DECRETO QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

CONFAPA  �
CIG  17

TOTAL  26

A comisión permanente en sesión desenvolvida o 16 de novembro prepara, entre outros 
temas, o desenvolvemento do pleno do 21 de novembro, data na que se aproba o ditame 
definitivo sobre a elección de directores.

7      REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 16 de novembro de 2006
DURACIÓN 17:00 – 19:15
ASISTENTES 5 de 6 (83,33 %)

TEMAS 
TRATADOS

Reunión de presidentes de Consellos Escolares Autonómicos 
e do Estado en Madrid.

Publicacións recibidas.

Preparación dun proxecto para dar a coñecer o Consello 
Escolar de Galicia e fomentar a participación nos consellos 
escolares.

Emendas ao ditame provisorio sobre Proxecto de decreto 
polo que se regula a selección, nomeamento e cese das 
direccións dos centros docentes públicos que imparten 
as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de educación. 

•

•

•

•
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Actividades do Pleno e das Comisións

DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE REGULA 
A SELECCIÓN, NOMEAMENTO E CESE DAS DIRECCIÓNS DOS 

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS 
REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE 

EDUCACIÓN.

Consta de 7 puntos.
Foi aprobado no pleno do día 21 de novembro de 200� co seguinte resultado:

Votos a favor: 10
Votos en contra: 4

Abstencións: 1

CONFAPA formulou voto particular sobre o Proxecto de decreto.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

Decreto polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes 
sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

EMENDAS PRESENTADAS:

CONFAPA  10 
FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs  �
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA (A. Guitián)  �
FSIE  �
COORDENADORA GALEGA MRPs  1
CIG  14
CONGAPA  12
FETE.UGT  8 
CC OO  1�
EDUCACIÓN E XESTIÓN  3�
CECE-GALICIA  31 

TOTAL  147

A comisión permanente, nas súas sesións dos días 13, 18 e 22 de decembro de 2006, 
elabora o ditame provisorio sobre o Proxecto de decreto de admisión de alumnos que 
consta de 36 puntos. 

8  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 13, 18 e 22 de decembro de 2006
DURACIÓN 17:00 – 20:00, 17:00 – 20:00 e 10:00 – 18:00
ASISTENTES 7 de 7 (100 %), 6 de 7 (85,71 %) e 6 de 7 (85,71 %)

TEMAS 
TRATADOS

Presentación e benvida ao novo membro da comisión 
permanente, representante da Administración local.

Xornadas Educación para a cidadanía e os dereitos humanos.

Memoria de actividades do Consello Escolar de Galicia de 
xaneiro a xullo do 2006.

Documento de Ensinanzas Artísticas para os XVII Encontros 
de Consellos Escolares Autonómicos e do Estado.

Presentación da campaña A participación da comunidade 
educativa na mellora da calidade do ensino

Xornadas sobre Políticas de integración de inmigrantes e boas 
prácticas desenvolvidas na EGAP.

Ditame provisorio sobre o Decreto polo que se regula a 
admisión do alumnado en centros docentes sostidos con 
fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación: 36 puntos.

•

•

•

•

•

•

•

6■



4�

Actividades do Pleno e das Comisións

EMENDAS PRESENTADAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  20
CC OO  1
FEDERACIÓN GALEGA MRPs  10

TOTAL  31

EMENDAS AO DECRETO QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

CONFAPA  4
CIG  14
CC OO  8
EDUCACIÓN E XESTIÓN  1�
CECE-GALICIA  1�
CONGAPA  �
FEDERACIÓN GALEGA MRPs  4
FSIE  4

TOTAL  77

A comisión permanente reúnese o día 4 de xaneiro de 2007 para tratar, entre outros 
temas, as emendas presentadas ao ditame provisorio e preparar o pleno dos días 9 e 
10 de xaneiro, data de aprobación do ditame definitivo sobre o Proxecto de decreto de 
admisión de alumnos.

9  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 4 de xaneiro de 2007
DURACIÓN 10:00 – 13:00
ASISTENTES 6 de 7 (85,71 %) 

TEMAS 
TRATADOS

Emendas ao ditame provisorio sobre o Decreto polo que se 
regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos 
con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas 
na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Análise da proposta da Xunta de Participación Autonómica 
no seo do Consello Escolar do Estado.

•

•
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

4  REUNIÓNS DO PLENO NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 9 e 10 de xaneiro de 2007
DURACIÓN 17:00 - 20:30 e 17:00 – 20:30
ASISTENTES 33 de 46 (71,73 %) e 28 de 46 (60,86 %)

TEMAS 
TRATADOS

Benvida da Sra. Vicepresidenta aos novos membros do 
Consello Escolar de Galicia.

Balance da xestión levada a cabo no último ano pola 
Vicepresidenta do Consello, Da. Milagros Blanco Pardo. 

Presentación da Memoria de actividades desenvolvidas polo 
Consello Escolar de Galicia dende xaneiro a xullo de 2006.

Información das xornadas A participación da comunidade 
educativa na mellora da calidade do ensino que se 
desenvolverán dende 0 23 de xaneiro ata o 25 de abril do 
2007 en doce localidades de Galicia.

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se regula a 
admisión do alumnado en centros docentes sostidos con 
fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Presentación do modelo para a presentación de emendas.

•

•

•

•

•

•

DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE REGULA A 
ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS 

CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS 
REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE 

EDUCACIÓN.

Consta de 2� puntos. 
Foi aprobado no pleno do día � de xaneiro de 2007 co seguinte resultado:

Votos a favor: 13
Votos en contra: 4

Abstencións: 8

CONFAPA, CECE-GALICIA, EDUCACIÓN E XESTIÓN, CONGAPA e FSIE-GALICIA 
formularon votos particulares.
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Actividades do Pleno e das Comisións

Decreto polo que se establece o currículo da educación primaria na
Comunidade Autónoma de Galicia.

EMENDAS PRESENTADAS AO DECRETO

INSTITUCIÓN ADIC. SUBST. SUPR. RECOMEND. TOTAL ACEPTADAS

SEM. ESTUDOS 
GALEGOS

13 11 2 - 26 12

CONFAPA 7 8 3 - 18 4

CIG 16 10 9 1 36 17

CC OO - 1 - 1 2 -

FED.GAL.MRPs 6 4 - 2 12 3

ADM. LOCAL - 1 - - 1 -

COD.GALE.MRPs 1 - - - 1 1

FETE-UGT - 2 - - 2 -

CONGAPA 4 - - - 4 1

EDUCACIÓN E 
XESTIÓN

2 4 3 - 9 5

EMENDAS TOTAIS 49 41 17 4 111 43

A comisión permanente, en sesións desenvolvidas os días 12 de febreiro, 14 e 15 de 
marzo de 2007, elabora o ditame provisorio que consta de 56 puntos. 

10  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 16 de xaneiro de 2007
DURACIÓN 17:00 – 20:15
ASISTENTES 7 de 7 (100 %) 

TEMAS 
TRATADOS

Proxecto das xornadas do Consello Escolar de Galicia sobre  
A participación da comunidade educativa na mellora da 
calidade do ensino.

Emendas ao borrador do documento As ensinanzas artísticas 
para o seu debate nos XVII Encontros de Consellos Escolares 
Autonómicos e do Estado.

Normas de desenvolvemento dos plenos. 

•

•

•

7■
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11  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 12 de febreiro de 2007
DURACIÓN 17:00 – 19:30
ASISTENTES 6 de 7 (85,71 %) 

TEMAS 
TRATADOS

Preparación dos XVII Encontros de Consellos Escolares 
Autonómicos e do Estado.

Documentación sobre ampliación do horario escolar en 
Cataluña.

Informe de modelos lingüísticos no País Vasco.

Xornadas sobre Participación da comunidade educativa na 
mellora da calidade do ensino.

Modificación da páxina web do Consello Escolar de Galicia.

Posta en marcha dun “Blog” sobre participación e organización 
escolar.

Emendas ao Proxecto de decreto polo que se establece o 
currículo de educación primaria na Comunidade Autónoma 
de Galicia. 

•

•

•

•

•

•

•

EMENDAS PRESENTADAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  3�

EMENDAS AO DECRETO QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS  14
CIG  �
EDUCACIÓN E XESTIÓN  �
FETE-UGT  2
FEDERACIÓN GALEGA MRPs  1

TOTAL  28

O ditame definitivo sobre o Proxecto de decreto do currículo da educación primaria é 
aprobado en sesión plenaria do día 6 de marzo de 2007.
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 5  REUNIÓNS DO PLENO NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 6 de marzo de 2007
DURACIÓN 17:00 - 21:00
ASISTENTES 33 de 46 (71,73 %)

TEMAS 
TRATADOS

Información sobre as xornadas A participación da comunidade 
educativa na mellora da calidade do ensino.

Renovación e ampliación da páxina web do Consello Escolar 
de Galicia e creación do “blog” Participando.

Información sobre os XVII Encontros de Consellos Escolares 
Autonómicos e do Estado. Tratarán sobre As ensinanzas 
artísticas e desenvolveranse nas Illas Baleares do 18 ao 21 de 
abril de 2007.

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece o 
currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma 
de Galicia. 

Aclaración sobre o Regulamento de Réxime Interno: 
procedemento para a presentación de emendas aos Decretos 
e aos ditames provisorios.

•

•

•

•

•

DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE 
O CURRÍCULO DA EDUCACIÓN PRIMARIA NA COMUNIDADE 

AUTÓNOMA DE GALICIA.

Consta de 47 puntos. Foi aprobado no pleno do día � de marzo de 2007 co  
seguinte resultado:

Votos a favor: 13
Votos en contra: 0

Abstencións: 3

EDUCACIÓN E XESTIÓN, FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs e  SEMINARIO DE ESTUDOS 
GALEGOS formularon votos particulares sobre o proxecto de decreto que regula o 
currículo da educación primaria.
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Sesión plenaria do 16 de xullo de 2007.
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Actividades do Pleno e das Comisións

Decreto polo que se desenvolve a Lei 3/1983, de normalización lingüística, 
para a promoción do galego no ensino, no marco da Lei orgánica 2/2006, 
do 3 de maio, de educación.

EMENDAS PRESENTADAS AO DECRETO
INSTITUCIÓN ADIC. SUBST. SUPR. TOTAL ACEPTADAS
SEM.ESTUDOS GALEGOS 7 3 - 10 2
CONFAPA 1 2 1 4 1
CIG 10 3 2 15 2
CC OO 1 2 - 3 -
FED.GAL.MRPs 2 2 1 5 -
ADM.EDUCATIVA 
(A. Guitián)

1 - - 1 -

COD.GALE.MRPs 1 2 2 5 1

FETE-UGT 5 5 - 10 2
CONGAPA 4 4 5 13 1
CECE-GALICIA 3 1 - 4 2
EDUCACIÓN E XESTIÓN 6 3 - 9 2
EMENDAS TOTAIS 41 27 11 79 13

A comisión permanente elaborou o ditame provisorio que inclúe 16 puntos nas sesións 
desenvolvidas os días 14 e 15 de marzo de 2007.  

12  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 14 e 15 de marzo de 2007
DURACIÓN 17:00 – 19:00 e 17:00 – 19:15
ASISTENTES 6 de 7 (85,71 %) e 6 de 7 (85,71 %)

TEMAS 
TRATADOS

Procedemento a seguir para o desenvolvemento do pleno.

Comunicado de AGAPEMA (Asociación galega de profesores 
de matemáticas).

Relación de centros educativos que teñen constituída/s 
asociación/s de pais e nais de alumnos.

Emendas ao Proxecto de decreto polo que se desenvolve a 
Lei 3/1983, de normalización lingüística, para a promoción 
do galego no ensino, no marco da Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación. 

Emendas ao Proxecto de decreto polo que se regulan 
as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

•

•

•

•

•
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EMENDAS PRESENTADAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  11

EMENDAS AO DECRETO QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS  �
CIG  11
CECE-GALICIA  1
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA (A. GUITIÁN)  1
FETE.UGT  �
CONGAPA  10
FEDERACIÓN GALEGA MRPs  1

TOTAL  36

De novo reuniuse a comisión permanente o día 26 de marzo para preparar, entre outros 
asuntos,  o pleno dos días 28 e 29 de marzo e de 13 de abril de 2007,  data na que 
se aproba o ditame definitivo do Proxecto de decreto para a promoción do galego no 
ensino. 

6  REUNIÓNS DO PLENO NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 28, 29 de marzo e 13 de abril de 2007
DURACIÓN 17:00 - 20:00 , 17:00 – 20:30 e 17:00 – 20:00
ASISTENTES 31 de 46 (67,39 %) , 29 de 46 (63,05 %) e 35 de 46 (76,08 %)

TEMAS 
TRATADOS

Información sobre as xornadas de participación da comunidade 
educativa na mellora da calidade do ensino.

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se desenvolve a 
Lei 3/1983, de normalización lingüística, para a promoción 
do galego no ensino, no marco da Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación. 

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se regulan 
as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

•

•

•
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DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE 
DESENVOLVE A LEI 3/1983, DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA, 

PARA A PROMOCIÓN DO GALEGO NO ENSINO, NO MARCO DA LEI 
ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

Consta de 18 puntos. Aprobado no pleno do día 2� de marzo de 2007
co seguinte resultado:

Votos a favor: 13
Votos en contra: 0

Abstencións: 3

CECE-GALICIA formulou voto particular sobre o Proxecto de decreto.
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Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

EMENDAS PRESENTADAS AO DECRETO
INSTITUCIÓN ADIC. SUBS. SUP. RECOM. TOTAL ACEPTADAS
SEM.ESTUDOS GALEGOS 8 11 1 - 20 7
CONFAPA 2 1 4 2 9 3
CIG 24 15 6 1 46 14
CC OO 5 2 2 1 10 4
FED.GAL.MRPs 19 4 - 3 26 3
ADM.EDUC.  
(A. Guitián)

- 4 - - 4 2

COD.GALE.MRPs 1 4 3 2 10 6
FETE-UGT 3 2 2 - 7 1
CONGAPA 7 7 5 - 19 4
CECE-GALICIA 2 4 1 - 7 4
EDUCACIÓN E XESTIÓN 5 6 2 - 13 5
EMENDAS TOTAIS 76 60 26 9 171 53

A comisión permanente, nas súas sesións de 14 e 15 de marzo de 2007, elaborou o ditame 
provisorio sobre o Proxecto de decreto que regula o currículo da ensinanza secundaria 
obrigatoria. Consta de 51 puntos.

EMENDAS PRESENTADAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  13

EMENDAS AO DECRETO QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

SEMINARIO ESTUDOS GALEGOS  4
CIG  20
CECE-GALICIA  2
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA (A.GUITIÁN)  2
FETE-UGT  7
CONGAPA  13
FEDERACIÓN GALEGA MRPs  �
EDUCACIÓN E XESTIÓN  2
CONFAPA  1 

TOTAL  57

9■
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Posteriormente, en sesións desenvolvidas o 26 de marzo e o 12 de abril de 2007, a 
comisión permanente preparou o pleno do 13 de abril de 2007, data na que se aprobou 
o ditame definitivo sobre o Proxecto de decreto que establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria.

13  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 26 de marzo de 2007
DURACIÓN 10:30 – 17:30 
ASISTENTES 5 de 7 (71,42 %) 

TEMAS 
TRATADOS

Informe sobre o estado do sistema educativo en Galicia para 
o vindeiro curso: propostas de traballo.

Xornadas de traballo na Rioxa para preparación dos XVII 
Encontros sobre Ensinanzas Artísticas.

Emendas ao ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se 
regulan as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria 
na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Emendas ao ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se 
desenvolve a Lei 3/1983, de normalización lingüística, para 
a promoción do galego no ensino, no marco da Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación.

•

•

•

•

14  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 12 de abril de 2007
DURACIÓN 19:00 – 20:30 
ASISTENTES 6 de 7 (85,71 %) 

TEMAS 
TRATADOS

Nova proposta de horario para incorporar ao ditame 
provisorio sobre o Proxecto de decreto polo que se regulan 
as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Preparación dos XVII Encontros de Consellos Escolares 
Autonómicos e do Estado sobre Ensinanzas Artísticas.

•

•
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DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE 
O CURRÍCULO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA NA 

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

Consta de �8 puntos. Aprobado no pleno do día 13 de abril de 2007:

Votos a favor: 1�
Votos en contra: 3
Abstencións: 13

CECE-GALICIA formulou voto particular sobre o Proxecto de decreto.



�1

Actividades do Pleno e das Comisións

Decreto polo que se regulan os centros integrados de formación 
profesional na Comunidade Autónoma de Galicia

EMENDAS PRESENTADAS AO DECRETO
INSTITUCIÓN ADIC. SUP. SUBS. RECOM. TOTAL ACEPTADAS
CONFAPA 1 - 4 - 5 3
CIG 2 8 3 1 14 -
CC OO 6 2 4 - 12 -
FED.GAL.MRPs 2 - 1 1 4 -
FETE-UGT 4 3 3 1 11 3
EDUCACIÓN E 
XESTIÓN

- - 1 - 1 -

EMENDAS TOTAIS 15 13 16 3 47 6

A comisión permanente, en reunión desenvolvida o día 2 de maio de 2007, elaborou o 
ditame provisorio sobre o Proxecto de decreto que consta de 6 puntos.

15  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 2 de maio de 2007
DURACIÓN 19:00 – 20:00 
ASISTENTES 6 de 7 (85,71 %) 

TEMAS 
TRATADOS

Valoración positiva e parabéns á Administración educativa 
por ter aceptada a proposta de horario para a educación 
secundaria obrigatoria do Consello Escolar de Galicia e do 
traballo desenvolvido pola Comisión Permanente.

Información sobre a homenaxe a Da. Marta Mata, ex-
presidenta do Consello Escolar do Estado.

Presentación das liñas básicas do informe sobre as xornadas 
A participación da comunidade educativa na mellora da 
calidade do ensino.

Ditame sobre o Proxecto  de decreto polo que se regulan os 
centros integrados de formación profesional na Comunidade 
Autónoma de Galicia: 47 emendas e 6 puntos. 

•

•

•

•

10■



�2

MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

EMENDAS PRESENTADAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  3

EMENDAS AO DECRETO QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

CIG  14
FETE-UGT  7
FEDERACIÓN GALEGA MRPs  2
CC OO  12

TOTAL  35

Posteriormente, na sesión desenvolvida o 14 de maio, preparouse o pleno do día 15 de 
maio de 2007, data na que se aprobou o ditame definitivo sobre o Proxecto de decreto 
dos centros integrados de formación profesional.

16  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 14 de maio de 2007
DURACIÓN 17:00 – 19:30 
ASISTENTES 4 de 7 (57,14 %) 

TEMAS 
TRATADOS

Proponse que o tema monográfico do informe sobre o estado 
e situación do sistema educativo para o curso 2008 sexa o de 
Servizos complementarios e actividades extraescolares.

Información sobre as xornadas de Formación Profesional 
e a reunión preparatoria dos XVIII Encontros de Consellos 
Escolares Autonómicos e do Estado que se desenvolverán en 
Donostia.

Emendas ao ditame sobre o Proxecto  de decreto polo que 
se regulan os centros integrados de formación profesional 
na Comunidade Autónoma de Galicia. 

•

•

•
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7  REUNIÓNS DO PLENO NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 15 de maio de 2007
DURACIÓN 17:00 - 20:00
ASISTENTES 29 de 47 (61,70 %)

TEMAS 
TRATADOS

Informe da vicepresidenta sobre o desenvolvemento dos XVII 
Encontros dos Consellos Escolares Autonómicos e do Estado 
nas Illas Baleares sobre  As ensinanzas artísticas.

Informe sobre a participación do Consello Escolar de Galicia 
nun curso de Formación inicial e permanente dos mestres e 
profesores a desenvolver en Madrid.

Participación do Consello Escolar de Galicia nas reunións 
preparatorias dos XVIII Encontros de Consellos Escolares 
Autonómicos e do Estado en San Sebastián.

Asistencia ao V Congreso Internacional de Formación 
Profesional en San Sebastián.

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se regulan 
os centros integrados de formación profesional na 
Comunidade Autónoma de Galicia. Presentáronse un total 
de 47 emendas. 

•

•

•

•

•

DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE REGULAN 
OS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NA 

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

Consta de 8 puntos. Aprobado no pleno do día 1� de maio de 2007:

Votos a favor: 7
Votos en contra: 2

Abstencións: 4
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Membros do Consello na sesión plenaria do 16 de xullo de 2007.
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Decreto polo que se establece a ordenación do grao elemental das 
ensinanzas de réxime especial de música

EMENDAS PRESENTADAS AO DECRETO
INSTITUCIÓN ADIC. SUP. SUBS. RECOM. TOTAL ACEPTADAS

CONFAPA - - 1 - 1 1
CC OO 3 1 2 - 6 2

FETE-UGT 1 - 2 1 4 1
FED.GAL.MRPs 5 1 2 1 9 2

CIG 3 3 5 1 12 2
TOTAL 12 5 12 3 32 8

A comisión permanente, nas súas sesións dos días 13 e 14 de xuño de 2007, elaborou o 
ditame provisorio que consta de 8 puntos.

17  REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE  NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 13 e 14 de xuño de 2007
DURACIÓN 17:00 – 20:30 ; 16:00 – 19:00
ASISTENTES 1 de 7 (85,8 %) ; 3 de 7 (57,2 %)

TEMAS 
TRATADOS

Ditame provisorio sobre o Proxecto de decreto polo que se 
establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas 
de réxime especial de música. 

Ditame provisorio sobre o Proxecto de decreto polo que se 
establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime 
especial de música. 

Ditame provisorio sobre o Proxecto de decreto polo que se 
establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas de 
réxime especial de danza. 

Ditame provisorio sobre o Proxecto de decreto polo que se 
establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime 
especial de danza. 

Ditame provisorio sobre o Proxecto de decreto polo que se 
establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime 
especial e os currículos dos niveis básico e intermedio.

•

•

•

•

•

Posteriormente, na sesión do 25 de xuño de 2007, preparou o pleno do día 26 de xuño, 
data na que se aprobou o ditame definitivo.

11■
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EMENDAS QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

CIG  �
FETE-UGT  3
FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs  7

TOTAL  19

8  REUNIÓNS DO PLENO NO CURSO ESCOLAR 2006/2007
DATA 26 de xuño de 2007
DURACIÓN 17:00 - 21:00
ASISTENTES 16 de 47 (34,04% %)

TEMAS 
TRATADOS

Informe da vicepresidenta sobre a Memoria de actividades 
do Consello Escolar de Galicia durante o curso escolar 
2006/2007.

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece 
a ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime 
especial de música. 

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece o 
currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de 
música. 

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece 
a ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime 
especial de danza. 

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece o 
currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de 
danza. 

Ditame sobre o Proxecto de decreto polo que se establece a 
ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e 
os currículos dos niveis básico e intermedio.

•

•

•

•

•

•

DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE A 
ORDENACIÓN DO GRAO ELEMENTAL DAS ENSINANZAS DE RÉXIME 

ESPECIAL DE MÚSICA 

Consta de � puntos. Aprobado no pleno do día 2� de xuño de 2007:

Votos a favor: 12
Votos en contra: 0

Abstencións: 3
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Decreto polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de 
réxime especial de música

EMENDAS PRESENTADAS AO DECRETO
INSTITUCIÓN ADIC. SUP. SUBS. RECOM. TOTAL ACEPTADAS

CONFAPA - - 1 - 1 1
CC OO 6 - - - 6 1

FETE-UGT 3 - 2 1 6 2
FED.GAL.MRPs 1 - 4 1 6 -

CIG 1 2 4 2 9 2
TOTAL 11 2 11 4 28 6

A comisión permanente, nas súas sesións dos días 13 e 14 de xuño de 2007, elaborou o 
ditame provisorio que consta de 5 puntos.

Posteriormente, na sesión do 25 de xuño de 2007, preparou o pleno do día 26 de xuño, 
data na que se aprobou o ditame definitivo.

EMENDAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  2
CIG  1

TOTAL  3

EMENDAS QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

CIG  8
FETE-UGT  �
FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs  �

TOTAL  18
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DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE 
O CURRÍCULO DAS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE RÉXIME 

ESPECIAL DE MÚSICA 

Consta de 3 puntos. Aprobado no pleno do día 2� de xuño de 2007:

Votos a favor: 13
Votos en contra: 0

Abstencións: 2
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Actividades do Pleno e das Comisións

Decreto polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas 
profesionais de réxime especial de danza

EMENDAS PRESENTADAS AO DECRETO
INSTITUCIÓN ADIC. SUP. SUBS. RECOM. TOTAL ACEPTADAS

CONFAPA - - 3 - 3 2
CC OO 2 - 1 - 3 2

FETE-UGT - 1 1 - 2 1
FED.GAL.MRPs - - - 1 1 1

CIG 1 3 6 1 11 1
TOTAL 3 4 11 1 19 7

A comisión permanente, nas súas sesións dos días 13 e 14 de xuño de 2007, elaborou o 
ditame provisorio que consta de 5 puntos.

Posteriormente, na sesión do 25 de xuño de 2007, preparou o pleno do día 26 de xuño, 
data na que se aprobou o ditame definitivo.

EMENDAS AO DITAME PROVISORIO:

FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs  1

TOTAL  1

EMENDAS QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

CIG  11
FETE-UGT  2

TOTAL  13
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DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE 
A ORDENACIÓN DO GRAO ELEMENTAL DAS ENSINANZAS 

PROFESIONAIS DE RÉXIME ESPECIAL DE DANZA 

Consta de � puntos. Aprobado no pleno do día 2� de xuño de 2007:

Votos a favor: 14
Votos en contra: 0

Abstencións: 3
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Decreto polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de 
réxime especial de danza

EMENDAS PRESENTADAS AO DECRETO
INSTITUCIÓN ADIC. SUP. SUBS. RECOM. TOTAL ACEPTADAS

CONFAPA - - 1 - 1 1
CC OO 2 - - - 2 1

FETE-UGT 2 - 1 2 5 2
CIG 3 1 4 3 11 5

TOTAL 7 1 6 5 16 9

A comisión permanente, nas súas sesións dos días 13 e 14 de xuño de 2007, elaborou o 
ditame provisorio que consta de 9 puntos.
Posteriormente, na sesión do 25 de xuño de 2007, preparou o pleno do día 26 de xuño, 
data na que se aprobou o ditame definitivo.

EMENDAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  2

TOTAL  2

EMENDAS QUE SE MANTEÑEN VIVAS:

CIG  �
FETE-UGT  3

TOTAL  9

DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE 
O CURRÍCULO DAS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE RÉXIME 

ESPECIAL DE DANZA

Consta de 7 puntos. Aprobado no pleno do día 2� de xuño de 2007:

Votos a favor: 1�
Votos en contra: 0

Abstencións: 0

14■
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Decreto polo que se establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de 
réxime especial e os currículos dos niveis básico e intermedio

EMENDAS PRESENTADAS AO DECRETO
INSTITUCIÓN ADIC. SUP. SUBS. RECOM. TOTAL ACEPTADAS

COORD.GAL.MRPs 2 - - 1 3 1
CC OO - - 1 - 1 -

FETE-UGT 3 - 2 2 7 4
FED.GAL.MRPs 3 - 2 - 5 1

CIG 5 3 4 2 14 3
LOURDES MONTERO - - - 1 1 -

TOTAL 13 3 9 6 31 9

A comisión permanente, nas súas sesións dos días 13 e 14 de xuño de 2007, elaborou o 
ditame provisorio que consta de 8 puntos.

Posteriormente, na sesión do 25 de xuño de 2007, preparou o pleno do día 26 de xuño, 
data na que se aprobou o ditame definitivo.

EMENDAS AO DITAME PROVISORIO:

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  �
CIG  1

TOTAL  6

EMENDAS QUE SE MANTEÑEN VIVAS:
CIG  11
FETE-UGT  3
FEDERACIÓN GALEGA DE MRPs  1

TOTAL  15 

DITAME DEFINITIVO SOBRE O DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE A 
ORDENACIÓN DAS ENSINANZAS DE IDIOMAS DE RÉXIME ESPECIAL 

E OS CURRÍCULOS DOS NIVEIS BÁSICO E INTERMEDIO 
Consta de 7 puntos. Aprobado no pleno do día 2� de xuño de 2007:

Votos a favor: 7
Votos en contra: 0

Abstencións: �

15■
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Presentáronse un total de 927 emendas aos 15 Proxectos de decretos.
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Gráfico �: Emendas e recomendacións  presentadas ao longo do curso 200�/2007 por 
sectores.

Coas 927 emendas presentadas aos Proxectos de decretos a Comisión 
Permanente elaborou 15 ditames provisorios cun total de 268 puntos.

O Pleno do Consello Escolar aprobou 15 ditames definitivos cun total de 
250 puntos.
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NÚM. DITAME PUNTOS D. 
PROVISORIO

PUNTOS D. 
DEFINITIVO

VOTOS EN CONTRA 
DITAME

1 23 23 0

2 9 9 0

3 14 17 0

4 12 11 0

5 10 7 4

6 36 25 4

7 56 47 0

8 16 18 0

9 51 58 3

10 6 8 2

11 8 5 0

12 5 3 0

13 5 5 0

14 9 7 0

15 8 7 0

TOTAL 268 250 13

É salientable o feito de que soamente 4 dos 15 ditames emitidos tiveron votos en contra, o 
cal pon de manifesto o grao de consenso acadado no Consello Escolar de Galicia á hora de 
emitir os seus ditames. Tamén debemos sinalar que os representantes da Administración 
educativa que ostentan cargos na Consellería de Educación abstivéronse na votación de 
todos os ditames, agás nos números 4 e 14, únicos aprobados por unanimidade.

A Administración educativa aceptou 127 puntos dos 268 puntos dos 15 
ditames provisorios, o cal supón unha porcentaxe de aceptación do 47,38%.

Ademais, a Administración educativa presentou outras tantas emendas aos 
141 puntos non aceptados dos 15 ditames provisorios.
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Desas 141 emendas presentadas pola Administración educativa aos 15 
ditames provisorios foron aceptadas polo Pleno do Consello Escolar de 

Galicia 65, o cal supón unha porcentaxe de aceptación destas emendas do 
46,09 %.

Tendo en conta os 127 puntos dos ditames provisorios aceptados pola 
Administración educativa e as 65 emendas presentadas por esta aos 

ditames provisorios e aceptadas polo Pleno do Consello Escolar de Galicia, 
estimamos que a porcentaxe de aceptación da Administración educativa 

das suxestións e recomendacións que o Consello Escolar lle formula a 
través da emisión dos seus ditames está en torno ao 75%.

Claustro do antigo Hospital de San Roque, sede do Consello Escolar de Galicia.
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3.�. DISCURSO DA CONSELLEIRA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
NO ACTO DE APERTURA OFICIAL DO CURSO 200�/2007 EN SESIÓN PLENARIA DO 
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA DO DÍA 14 DE SETEMBRO DE 200�.

Membros do Consello Escolar de Galicia:

Un ano máis, reunímonos no mes de setembro para inaugurar oficialmente o curso 
escolar. É para min un enorme pracer comparecer ante este órgano de consulta no ensino 
non universitario nunha data na que toda a comunidade educativa comparte a ilusión 
de poñer en marcha iniciativas e proxectos que se desenvolverán no curso que agora 
comeza.

HAI AGORA UN ANO inaugurabamos o primeiro curso escolar desde que asumín a 
responsabilidade de dirixir a Administración educativa galega e a presidencia do Consello 
Escolar de Galicia. Lembro esta data con especial cariño porque comezabamos a dar os 
primeiros pasos para facer realidade un dos nosos maiores compromisos coa sociedade 
galega: un Sistema Educativo Galego de Calidade.

Compartirán comigo que unha das claves do progreso e a prosperidade de calquera país 
é o seu sistema educativo. Consecuentemente, unha das maiores responsabilidades do 
goberno é o desenvolvemento dunha Educación de Calidade que garanta esa igualdade 
de oportunidades e a cohesión social tan necesaria.

Estou convencida de que a educación é cousa de todos e para todos. Neste sentido, é 
precisa a vosa axuda: pais, nais, profesores, Administración, concellos,.... para así facer 
realidade este obxectivo de acadar para Galicia un sistema educativo co máis alto nivel 
de calidade. Só xuntos, coa vosa colaboración, lograremos o noso obxectivo.

I. Fomento da participación.

Desde a Consellería de Educación entendemos que a participación é un dos fundamentos 
básicos do ensino. Esta participación debe entenderse desde unha dobre perspectiva: 
acceso á información, individual e colectivamente; e integración construtiva nos órganos 
de participación como implicación no sistema educativo.

Xa o curso pasado comezamos a traballar neste senso para sentar as bases dunha 
política educativa na que participen todos os actores principais. Neste camiño, desde 
a Administración educativa comezamos unha liña de diálogo cos concellos, sindicatos, 
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APAs e profesionais do ensino en Galicia, porque só se temos en conta as achegas dos 
interlocutores poderemos conseguir os obxectivos que nos propuxemos acadar ao longo 
desta lexislatura.

Nesta aposta pola participación de todos os sectores da comunidade educativa teñen un 
papel fundamental os consellos escolares a todos os niveis do sistema de ensino, desde o 
de Galicia ata o de cada centro. Estes órganos contribuirán a definir o proxecto e a xestión 
de cada centro, de cada concello, en definitiva, do sistema educativo de Galicia.

Como dicía, a educación de calidade é o eixo que define a política de ensino deste 
Goberno. Este curso escolar que hoxe inauguramos preséntase como un paso adiante 
neste camiño, no que traballaremos para acadar unha maior participación real e efectiva 
nos distintos consellos escolares de cada centro, de cada concello e do Consello Escolar de 
Galicia. Estamos decididos a impulsar, canalizar e modernizar as fórmulas participativas 
na procura dunha mellora e maior calidade do ensino na Comunidade galega.

A Lei orgánica de educación (LOE), que este curso comeza o seu desenvolvemento 
normativo, concibe a participación como un valor básico para a formación de cidadáns 
autónomos, libres, responsables e comprometidos. Por iso, non só se garante a 
participación da comunidade educativa na organización, o goberno, o funcionamento 
e a avaliación dos centros educativos, senón que se lle dará maior protagonismo aos 
órganos colexiados de control e goberno dos centros. Este curso é crucial para acadar 
todos estes obxectivos, xa que nos enfrontamos no mes de novembro ás eleccións dos 
consellos escolares.

Desde todos os ámbitos é preciso fomentar a participación, tanto de alumnos, como 
de profesores, de persoal de servizos, etc. Só así garantiremos que se escoiten todas 
as voces á hora de abordar cuestións educativas; só así teremos a seguridade de que 
a opinión crea e constrúe; só así nos moveremos nun contorno educativo totalmente 
democrático. Se a participación é clave para a consecución dun sistema educativo de 
calidade que contribúa a desenvolver cidadáns máis cultos, máis críticos e máis libres, 
tamén o é para acadar a cohesión social e a igualdade de oportunidades que define a un 
país avanzado.

Neste contexto, co obxectivo de situar o noso sistema escolar á altura dos modelos 
educativos de vangarda, baseamos as nosas políticas nos principios de igualdade de 
oportunidades, no impulso á valoración social do feito educativo e na promoción dun 
novo sistema público de educación na sociedade do coñecemento.
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Con miras á consecución destes fins, O CURSO PASADO IMPLANTAMOS programas e 
iniciativas que entroncan con estes principios. Programas como a gratuidade de libros 
de texto, que beneficiou a máis de 80.000 familias; o incremento do 1.200 % das rutas 
de transporte escolar con acompañante; as axudas para mercar ordenadores e as bolsas 
para estudar no estranxeiro, dirixidas a familias con baixa renda; foron algunhas destas 
actuacións executadas o pasado curso e que foron merecedoras dunha alta valoración 
por parte da sociedade galega.

Nesta mesma liña do esforzo que desde a Consellería de Educación estamos a 
desenvolver, estas medidas terán continuidade neste curso 2006/2007 e incluso se verán 
incrementadas.

Mais todo o equipo da Administración educativa estivo traballando noutras accións, 
algunhas xa coñecidas por todos vós, pero que é preciso salientar, por innovadoras e por 
apostar por un modelo educativo en pé de igualdade co resto de España e con Europa. 

II. Innovando en ensino en galego.

Como xa dixen, o novo curso 2006/2007 preséntase como un ano continuador das accións 
implantadas o ano pasado pero que tamén trae da man proxectos innovadores, como o 
programa de fomento da lingua galega na etapa de infantil.

Apoiados e amparados polas súas respectivas comunidades educativas, especialmente 
polo profesorado e polos pais dos alumnos participantes, dezasete centros puxeron xa en 
marcha este ano unha liña de ensino en galego na etapa de infantil. En total, 850 nenos 
participan neste proxecto, que por primeira vez se implanta en Galicia. Esta cifra hai que 
engadila aos miles de nenos que xa están recibindo o ensino en galego por ser esta a súa 
lingua materna.

A novidade deste programa radica en que, por primeira vez, os pais elixen en que lingua 
queren escolarizar aos seus fillos, sen prexuízo de que adquiran tamén coñecementos na 
outra lingua oficial de Galicia: o castelán.

Desde a Administración educativa autonómica temos a seguridade de que a notable 
colaboración e implicación, moi directa, do profesorado dará a este proxecto continuidade 
en posteriores etapas educativas.
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É hora de fomentar o galego e de que a sociedade se conciencie da riqueza que supón ter 
dúas linguas cooficiais. O ámbito educativo é un terreo transcendental para o fomento 
da lingua galega. Nela séntanse os usos lingüísticos de futuras xeracións, tendo en conta 
ademais o patrimonio propio e cultural. Estudosos da sociolingüística afirman que se 
ten confirmado que o bilingüismo é unha variable que anticipa o éxito na adquisición 
dunha terceira lingua, xa que o alumno bilingüe demostra ter máis estratexias que o 
monolingüe. Polo tanto, dominar o galego e o castelán facilita a aprendizaxe de linguas 
estranxeiras.

III. Aposta pola aprendizaxe de idiomas.

O sistema educativo non pode, non debe, manterse á marxe dos avances da sociedade. O 
mundo globalizado no que nos movemos require dunha maior capacidade e destreza no 
coñecemento de idiomas. Conscientes de que o plurilingüismo é unha riqueza e de que 
poderse desenvolver en varios idiomas é xa un requisito para seguir avanzando nesta 
sociedade do coñecemento, a Consellería de Educación está a apostar pola mellora das 
capacidades dos nosos alumnos neste eido, xa que os nenos que dominen as dúas linguas 
cooficiais da Comunidade serán máis proclives á aprendizaxe dunha lingua estranxeira.

Unha destas accións é un programa pioneiro que iniciamos este curso e que pretende 
deixar atrás o tradicional déficit do sistema educativo no ensino de idiomas. Sabemos 
ben que é unha débeda, unha tarefa pendente da nosa sociedade e do noso sistema 
educativo, acadar ese gran obxectivo de que os nenos galegos dominen unha lingua 
estranxeira.

Este ano, dez centros de primaria inician a escolarización en tres linguas, ao tempo que 
se incrementan en case vinte os centros de educación secundaria que están a impartir 
seccións europeas, isto é, o estudo dunha materia non lingüística en inglés ou francés, 
aumentando deste xeito as seccións europeas ata máis de cen.

Neste punto, é preciso salientar a boa acollida destes programas, -tanto o de escolarización 
en lingua galega como os de ensino nunha lingua estranxeira-, amosada polos equipos 
directivos destes centros, así como polo profesorado participante. Vaia para eles, o noso 
apoio e o noso desexo de que o seu exemplo renda e a partir do vindeiro curso sexa 
maior o número de centros que participen nestas accións.

Nesta mesma liña de fomento do ensino de linguas, este ano ampliaremos o Plan de 
bolsas de estudo de idiomas no estranxeiro, que permitirá que rapaces se despracen a 
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outros países durante o verán e así aumentar os seus coñecementos en inglés ou francés. 
Cónstanos que este programa, que se iniciou este verán, foi moi ben valorado polas 
familias dos nenos participantes, e xa nos fixeron chegar o seu agradecemento por lles 
teren brindado esta oportunidade aos seus fillos.

IV. Compromiso coas familias e mellora dos servizos complementarios.

O noso compromiso con medidas que favorezan a conciliación da vida familiar e 
laboral tense traducido, no curso pasado, en accións como a implantación da figura do 
acompañante no sesenta por cento das rutas de transporte escolar de Galicia.

Neste novo curso damos un paso adiante e incorporamos xa, desde o once de setembro, 
607 novas rutas con acompañante no transporte escolar, o que permite cubrir máis do 
90% dos traxectos nos que é preciso ter esta figura.

Conscientes de que unha educación de calidade non pode pasar por alto os servizos 
complementarios, a Consellería de Educación tivo en conta este aspecto desde o principio, 
mellorando tanto a calidade como a cantidade dos mesmos.

Que as familias poidan dispor de servizos educativos de apoio asegura non só o 
cumprimento do principio de igualdade de oportunidades senón que promove mellores 
condicións para a participación das familias na educación dos seus fillos e fillas.

Nesta orde de accións, estamos a elaborar un novo decreto de comedores escolares que 
substituirá a unha norma moi antiga, de finais da década dos oitenta do século pasado, 
que introducirá substanciais melloras e suporá un paso adiante na conciliación da vida 
familiar e profesional dos pais.

Complementando a implantación desta nova normativa, e como acción inmediata 
dirixida ás familias, hoxe mesmo o Consello da Xunta foi informado dunha liña de 
axudas, na que investimos un millón de euros, dirixida a asociacións de nais e pais para 
apoiar todas as accións que están a desenvolver en materia de comedores escolares. Ao 
mesmo tempo, esta iniciativa permitirá aumentar o número de comedores escolares da 
rede galega, atendendo así unha das principais demandas que nos fixeron chegar as 
familias.
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V. Educación en valores democráticos.

Outra acción novidosa este curso escolar e na que, máis que nunca, está implicada 
toda a comunidade educativa, é a posta en marcha do Plan Integral de Convivencia nos 
centros educativos de Galicia.

A través deste Plan, que se desenvolverá nos centros de ensino galegos, e coa creación 
do Observatorio Galego de Convivencia Escolar, innovador no noso sistema escolar, 
establecerase unha estrutura responsable da promoción de valores de tolerancia, 
respecto e convivencia pacífica. Pretendemos, deste xeito, paliar situacións de violencia 
e establecer actuacións de carácter preventivo.

Esta iniciativa acompáñase do desenvolvemento do Plan Valora, un proxecto no que están 
implicadas practicamente todas as Consellerías do Goberno galego e co que queremos 
potenciar a educación en valores democráticos, perseguindo así a formación de cidadáns 
libres, críticos e tolerantes.

VI. Aumentar o éxito escolar.

De sobra é sabido que as novas tecnoloxías facilitan o proceso de aprendizaxe e danlle 
novas perspectivas. A aplicación das TIC no proceso de ensino comezou a ser unha 
realidade no curso pasado, pero o esforzo desde a Administración educativa autonómica 
continúa nesta liña.

Na actualidade, é impensable un neno illado dos últimos avances tecnolóxicos, e isto ten 
que ir parello coa dotación das ferramentas necesarias no seu centro docente, coa fin de 
que a súa aprendizaxe corresponda cos novos tempos. Apostar pola promoción do uso 
das TIC é unha responsabilidade máis do noso sistema educativo.

Neste senso, este curso investimos 17 millóns de euros para dotar con máis de 11.000 
ordenadores aos centros galegos, ademais de levar a cabo outras actuacións en materia 
de infraestruturas e no eido da formación do profesorado.

Nesta mesma liña de atención educativa, este curso ampliaremos o abano de centros que 
están a levar a cabo o programa PROA (programa de reforzo, orientación e acompañamento 
a centros). Este programa está destinado a frear as causas que poidan incidir sobre o 
fracaso escolar e atender á diversidade. Nesta acción participamos a partes iguais o 
Ministerio de Educación e Ciencia e a Consellería, achegando para este curso un total de 
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2 millóns de euros. En Galicia, 76 centros participan este ano no programa PROA, dos 
cales 40 continúan este curso o programa iniciado o pasado.

Este proxecto xa deu RESULTADOS, e as valoracións das comunidades educativas indican 
unha maior implicación do alumnado no proceso de ensino, así como unha mellora 
cualitativa no seu rendemento.

Estou convencida de que este programa contribuirá a debilitar os factores xeradores das 
desigualdades e garantirá a atención aos colectivos máis vulnerables para mellorar a súa 
formación e, consecuentemente, previr riscos de exclusión social.

Aquí gustaríame facer un especial chamamento para que sexamos quen de focalizar 
esta necesaria atención educativa á diversidade no alumnado estranxeiro, que supón un 
2,4% do alumnado total de Galicia nos niveis de ensino non universitario. Do mesmo 
xeito, quero chamar a atención de toda a comunidade educativa sobre a necesidade de 
atender máis e mellor a aqueles alumnos con necesidades educativas especiais.

A posta en marcha este curso de aulas especializadas supón un cambio na educación 
destes menores pero tamén debe suscitar a sensibilidade de máis centros para que 
participen nesta acción que tamén reporta éxitos e logros para todos aqueles que 
participan na educación destes nenos.

A conselleira de Educación e Ordenación Universitaria presidiu a sesión de apertura do curso 
escolar 2006/2007 no Consello Escolar de Galicia.
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Ao mesmo tempo, este curso seguiremos mellorando a atención ao alumnado infantil, 
aumentando en oitenta (80) o número de profesores de apoio a estes alumnos. Atallar o 
fracaso escolar é un dos obxectivos que se propón acadar a LOE, unha norma considerada 
das máis progresistas en materia educativa nos últimos tempos.

Estes días fíxose público un informe da Organización para a Cooperación e o 
Desenvolvemento Económico (OCDE) no que España está moi por debaixo da media en 
canto a alumnado que non remata a ensinanza obrigatoria. Concretamente, en ESPAÑA, 
30 de cada 100 estudantes non rematan este ensino, fronte á media desta organización, 
que se sitúa no 12%.

En GALICIA, aínda que a situación segue sendo preocupante, os datos indican unha 
posición mellor con respecto á media española. Segundo as nosas estatísticas, no 
ano 2005, o 18,91% do alumnado matriculado en 4º curso da educación secundaria 
obrigatoria (ESO) non rematou os seus estudos.

Pese a que estes datos nos colocan en mellor posición con respecto ao territorio nacional, 
non debemos escatimar esforzos neste eido. É preciso, pois, traballar arreo para lograr 
un maior número de alumnos que rematen a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO); 
é un dos retos aos que nos enfrontamos, e o programa PROA supón un primeiro paso 
neste camiño.

Ao mesmo tempo, apostamos por reforzar a ensinanza postobrigatoria, é dicir, o 
bacharelato e a formación profesional. O bacharelato está considerado como a porta 
de entrada ao sistema universitario, mais a formación profesional debe supoñer o paso 
ao mundo laboral. As taxas de inserción laboral dos titulados de FP na Comunidade 
galega sitúanse preto do 80%, unha porcentaxe que é superada dependendo das familias 
profesionais.

Desde a Consellería de Educación apostamos pola valorización social da Formación 
Profesional, pois é preciso que os nosos alumnos se conciencien de que a formación de 
carácter máis práctico tamén supón un garante laboral. 

Neste sentido, este curso traballaremos moi especialmente na elaboración do II Plan Galego 
de Formación Profesional, tentando adecuar a oferta formativa ás necesidades laborais e 
sociais de Galicia. Ademais, este plan recollerá as estratexias que permitirán avanzar no 
camiño da converxencia con Europa en 2010. Apostando por esta ensinanza, apostaremos 
tamén por unha mellora das capacitacións laborais dos futuros traballadores.
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Os centros integrados de Formación Profesional, que incluirán a oferta regrada, 
ocupacional e continua, contribuirán a este obxectivo, fomentando a aprendizaxe ao 
longo da vida, un concepto que non só domina a axenda educativa nacional, senón que 
nos chega desde Europa como unha directriz de traballo. Só se damos paso a unha nova 
concepción baseada no aprendizaxe ao longo de toda a vida seremos quen de mellorar 
cualitativamente o sistema laboral, dando lugar a traballadores competentes e formados 
nas últimas innovacións do seu ámbito.

VII. Pacto social pola ensinanza.

Como saben vostedes, a escolaridade é, para o alumnado, unha experiencia global. 
O sistema educativo ten a responsabilidade de transmitir os coñecementos, valores e 
actitudes que permitan aos nenos desenvolver as habilidades necesarias para integrarse 
nunha sociedade que cada vez reclama con máis forza a plena igualdade entre as 
mulleres e os homes, así como a súa integración nun sistema democrático e de respecto 
aos iguais.

A Consellería de Educación é consciente do enorme reto que supón formar cidadáns 
comprometidos e tolerantes. Neste camiño, non podemos esquecer á familia no proceso 
de construción da personalidade, pois é o primeiro axente de socialización para as 
persoas desde o seu nacemento.

O sistema educativo é un conxunto formado e liderado polos profesores, apoiado e 
comprometido pola Administración e onde as familias teñen que xogar un papel 
prioritario na corresponsabilidade cos valores e apoio ao propio profesorado. Polo tanto, 
debemos artellar en Galicia un sistema educativo cunha estrutura coherente, para que o 
todo sexa máis que a suma das partes.

Como membros do Consello Escolar, gustaríame pedirvos que continuedes coa tarefa que 
estades facendo, e que levades facendo moitos anos, pero sabendo e sendo conscientes 
de que o reto educativo forma parte do reto fundamental como país. A comunidade 
educativa xoga un papel determinante na consecución dun sistema público de calidade; 
ten que ser esa convivencia plena na que o papel do profesorado ten que rescatarse nun 
máximo de apreciación social.

O ano pasado fixemos unha aposta pola educación, que levou aparellado un notorio 
e histórico incremento retributivo, a incentivación do traballo dos profesores e a 
potenciación non só de algo que é importante que é a mellora retributiva senón sobre 
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todo a persecución da valorización social do labor do profesorado. O equipo educativo 
é un equipo integrado, un equipo cohesionado con obxectivos comúns. Nesa tarefa non 
faltará nunca o apoio da Consellería de Educación e do Goberno galego.

É moi importante que Galicia camiñe e traballe na dirección de conseguir ese auténtico 
pacto social pola educación. Un pacto no que estamos comprometidos e para o que 
achegamos cada ano os máis e mellores recursos e os máis intensos do Goberno.

Así será de novo outra vez máis nos orzamentos para o 2007. Tal e como anunciou 
o presidente da Xunta de Galicia o pasado luns, os orzamentos para 2007 contarán 
novamente cun esforzo de prioridade para dar contido e poder soster todos os programas 
educativos que temos en marcha.

Unha educación en igualdade á altura dos tempos é unha educación que dá prioridade 
a todos eses valores, a formación en idiomas e o plurilingüismo, o manexo das novas 
tecnoloxías e poder compatibilizar a vida familiar e o traballo. Esa é boa parte da tarefa 
e obxectivos que perseguimos e cos que nos sentimos completamente comprometidos.

REMATO a miña intervención animando a todos os sectores implicados na educación 
a que sigan no empeño decidido de potenciar o diálogo, a cooperación e o esforzo 
xeneroso para dotar ao noso sistema educativo da estabilidade, cohesión e calidade 
necesarios para afrontarmos con éxito o reto ineludible do futuro.

Só así, co exemplo e con accións que redunden no beneficio educativo da sociedade, 
seremos quen de legar a Galicia unha xeración capaz de acadar obxectivos e de situala 
na posición social e económica que merece ocupar.

MOITAS GRAZAS.
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4. INFORME “EVOLUCIÓN E ESTADO ACTUAL DO SISTEMA EDUCATIVO EN 
GALICIA” CURSOS 2002/2005. 

O informe, elaborado por un equipo de investigadores baixo a dirección dos profesores 
D. Miguel Anxo Santos Rego (director do ICE) e Da. María do Mar Lorenzo Moledo, da 
universidade de Santiago de Compostela, foi aprobado polo Pleno do Consello Escolar 
de Galicia o 5 de xullo de 2006 e presentado publicamente o luns 9 de abril do presente 
ano de 2007, no salón de actos do Mupega, nun acto presidido por Da. Laura Sánchez 
Piñón, conselleira de Educación e Ordenación Universitaria.

A máxima autoridade da Administración educativa galega salientou a importancia deste 
tipo de estudos serios e rigorosos xa que axudan a destacar as debilidades e fortezas do 
sistema educativo e constitúense coma ferramentas fundamentais á hora de tomar novas 
decisións. Así mesmo apuntou a conveniencia de instalarse na cultura da avaliación e a 
necesidade de establecermos indicadores de calidade para ter datos estatísticos fiables e 
establecer os obxectivos prioritarios no sistema educativo non universitario.

4.1. PALABRAS DA CODIRECTORA DA INVESTIGACIÓN, DA. MARÍA DO MAR LORENZO 
MOLEDO, NO ACTO DE PRESENTACIÓN DO INFORME:

Sra. conselleira e presidenta do Consello Escolar de Galicia, Sra. vicepresidenta do 
Consello Escolar de Galicia, amigas e amigos:

Quero empezar esta intervención, dando as grazas, tanto en nome propio como do 
profesor Santos Rego, pola oportunidade de presentar este Informe a toda a Comunidade 
Educativa e á sociedade no seu conxunto, despois da súa aprobación polo Consello Escolar 
de Galicia. 

Neste senso, quixeramos salientar o interese amosado en todo momento pola 
Sra. Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria para que este acto puidera 
desenvolverse ocasionando máis dun reaxuste na súa complicada axenda.

Por suposto deixamos constancia do noso agradecemento ao Consello escolar de 
Galicia, ao ICE da USC, e a todos os membros do equipo de Investigación por ter aceptado 
un compromiso desta natureza e ternos acompañado nunha viaxe na que sempre hai que 
superar atrancos e dificultades.

O Informe que temos a ledicia de presentar publicamente no día de hoxe reflicte 
os notorios avances da educación non universitaria en Galicia, pero tamén aqueles eidos 
do sistema nos que aínda non temos acadado o progreso que a nosa sociedade merece e 
agarda para unha definitiva incorporación ao concerto dos países máis desenvolvidos.

Estamos convencidos de que estamos apurando o camiño nesa dirección e, de feito, 

■
■
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hai medidas que se están a tomar neste intre que ben se poden considerar nunha liña de 
resposta esperanzadora diante dalgúns desafíos postos de relevo na pescuda realizada.

Non é outro o valor dun Informe desta natureza senón dar conta diante da 
sociedade, e polas canles institucionais democráticas, do estado no que se encontra un 
ámbito da vida civil na que tantas expectativas seguen depositando as mulleres e homes 
do noso país.

Por iso, Sra. Conselleira, amigas e amigos, un traballo deste alcance ten que facerse 
con claridade de metas, rigor metodolóxico e solidez analítica, en absoluto incompatible 
coa prudencia á que obriga o sentido da responsabilidade no espazo público. Porque 
é na esfera pública onde se ten que ir notando a cultura da calidade que afirmamos e 
proclamamos, a fin de saber en que aspectos imos con xeito e en cales cómpre mellorar. 
A riqueza das nacións tamén depende das boas avaliacións en materia educativa e de 
como se aproveiten a prol do seu futuro, que sempre se simboliza na súa infancia e 
xuventude.

O estado dos asuntos educativos xa non é só unha cuestión nacional á marxe do 
que poida estar pasando na escena internacional. A educación e o cadro que permite 
debuxar no plano das políticas públicas en calquera circunscrición xeográfica, forma parte 
do dimensionamento estratéxico que alimenta unha determinada posición no concerto 
mundial de países, ou de coñecidas estruturas supranacionais, na medida en que os 
resultados das súas políticas, e dos seus investimentos escolares avalan determinadas 
expectativas de competitividade, innovación e, por ende, crecemento económico. 

Non é casualidade a enerxía despregada, o grao de anuencia, e o extraordinario 
enramado organizativo que rodea ao deseño, realización e xestión de conspicuas 
avaliacións internacionais patrocinadas desde instancias coa envergadura da OCDE, sen 
ir máis lonxe. Apenas deberíamos estrañarnos, entón, de que o Informe PISA se teña 
erixido en referencia de prestixio. Tal vez inflúa na asunción dos resultados nos corenta 
e un países participantes na edición do 2003 o feito da súa comparabilidade ao non se 
tratar dunha avaliación referida a plans de estudos.

Desde logo, non é momento de deternos na virtualidade ou na perversidade que 
puidera haber neste tipo de ditames. Na nosa opinión, peor sería a súa total ausencia, 
por máis que as análises de contextualización dos datos extraídos sexan bastante cativos. 
Pero tampouco está mal que, de cando en vez, nos miremos no espello destes estudos e, 
coa mesura do caso, se beneficie o debate e a reflexión na esfera pública, procurando 
o traslado efectivo do que sexa necesario aos parlamentos e gobernos a fin de sumar 
vontades na priorización dos rumbos de progreso para a cidadanía.

Non estamos diante dun Informe monográfico nin tampouco transversal, dito sexa 
lembrando algúns dos que se fixeron con anterioridade (educación primaria, orientación 
escolar e acción titorial, etc.). Nesta ocasión, o que se ofrece é unha visión panorámica da 
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educación non universitaria en Galicia, e da súa evolución sistémica.
O estudo tivo pretensión de exhaustividade, o que non quere significar que a 

teñamos conseguido. Cremos, honestamente, que xa o Índice do traballo perfila a cantidade 
e calidade dos aspectos que cómpre engrenar para que as partes amosen consistencia 
distributiva e o todo apareza coa simetría suficiente e facilitadora dunha consulta máis 
detida, ou simplemente exploratoria. Nese senso, o contraste do presente volume co que 
o precedeu, de parella intencionalidade, unha década atrás (curso 1993/94) permite 
albiscar unha idea da complexidade estrutural, e da sofisticación interna que caracteriza 
nestes intres ao sistema educativo na nosa Comunidade Autónoma. 

Sempre hai leccións que aprender na vida en xeral, e tamén no discorrer da mesma 
Administración educativa. Unha das que nos permitimos mencionar, con toda modestia, 
é ben sinxela, pero tamén significada na valoración da efectividade percibida no control 
informativo e na correspondente coordinación dentro dos órganos centrais e periféricos 
daquela. Trátase da importancia de contar cunha Estatística ao servizo da indagación 
pública, áxil, funcional e permanentemente actualizada.

Ademais, a boa xestión das bases de datos comporta unha proba de moderna 
racionalidade administrativa, amén de poder testemuñar as garantías informativas que 
se supoñen nunha democracia avanzada. Para os membros deste Equipo non é razoable 
a falta de datos confiables en relación con bastantes puntos precisados de abordaxe no 
estudo. Tal circunstancia ten ocasionado algunha que outra frustración no noso ánimo 
vista a imposibilidade de análise, e de interpretación respecto da progresión experimentada 
nalgúns apartados. Dous exemplos poden ser os referidos a bibliotecas escolares ou a 
barreiras arquitectónicas. Afortunadamente, esas eivas foron paliadas, en parte, grazas 
á denodada busca levada a cabo por membros do Equipo, e da mesma Administración 
galega. 

Debido ás características e obxectivos do estudo, a metodoloxía empregada é 
basicamente cuantitativa non experimental descritiva, xustamente porque a base da 
investigación son os datos secundarios proporcionados polas estatísticas educativas da 
Comunidade Autónoma. 

O plan de traballo seguido é complexo pola cantidade de aspectos obxecto de estudo, 
polo número de persoas implicadas (recordemos que o Informe está dividido en 16 áreas 
de traballo, a maioría delas con distintas subáreas, e que implican a máis de corenta 
investigadores), polas dificultades de acceso á información que se precisaba, e polos anos 
de estudo que pretendíamos abranguer.

En definitiva, o que intentamos facer nesta avaliación de conxunto é pulsar un 
tempo educativo de especial significación e importancia na recente historia de Galicia, 
enfatizando a evolución periódica de datos, na educación formal e non formal, desde que 
agromara o novo século, pero sen deixar de contemplar -cando ese visionado era factible- 
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a progresión de cifras no marco dunha década especificamente ateigada de modulacións 
legais na deriva do sistema. Facemos votos para que tal acumulación de datos poidan ser 
útiles suxerindo indicadores, aínda que estes se vexan un tanto cortapisados pola falta 
dun modelo teórico con amplo apoio.

Con todo, a fondura do esforzo despregado permítenos dicir, con indisimulada 
satisfacción, que a nosa misión está cumprida, máxime tendo en conta a demanda 
formulada, non outra que identificar posibles fortalezas e debilidades dentro do sistema 
educativo en Galicia, que foron obxecto de sistematización para o seu escrutinio e 
deliberación por parte do Consello Escolar de Galicia e de toda a comunidade educativa 
e social. Lembremos que un traballo de avaliación do estado xeral do sistema supera 
calquera reválida se proporciona información relevante aos administradores, aos órganos 
de participación institucional, aos axentes protagonistas do proceso educativo (pais, 
profesores, alumnos así como outros profesionais e instancias), e aos cidadáns no seu 
conxunto.

Estamos convencidos de que o Informe contribuirá, pese ás lexítimas críticas de 
que poida ser merecedor, a esporear un curruncho da nosa conciencia sobre os avances 
que necesitamos concretar, se queremos apurar o ritmo da nosa definitiva homologación 
cos países e sociedades que conforman, en latitudes non tan distantes, a primeira liña do 
coidado e do desenvolvemento educativo. 

Moitas grazas, Sra. Conselleira.
Moitas grazas, Sra. Vicepresidenta.
Moitas grazas, Amigas e Amigos.

4.2. PUNTOS MÁIS DESTACABLES DO INFORME:

A.- Etapas Educativas

Educación Infantil:
Escolarización practicamente do 100% dos nenos de 3-6 anos.
Necesidade de estender as prazas para nenos e nenas de 0-3.
Atender ao tratamento doutra lingua estranxeira e ao uso das NN TT.
Impulsar os programas de apertura e peche dos centros infantís máis alá dos horarios 
ordinarios.

Educación Primaria: 
Descenden o seu número nun 5%. A ratio alumnos/unidade sitúase globalmente en 
17.2, por debaixo da ratio máxima legalmente autorizada (25 alumnos/unidade)

-
-
-
-
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ESO: 
Descendeu o número de alumnos, afecta sobre todo aos centros públicos. (ratio 22.5)

Bacharelato:
Diminución de alumnos pero sen redución de unidades o que leva a que se mellore a 
ratio.

Formación Profesional:
Ciclos superiores e medios pertencen ao sector 3º, seguidos do secundario e o primario 
(onde menos hai)

B.- Participación das familias e do alumnado nos centros:

Familias
Conclusións:

Podemos determinar que existe unha APA en cada centro.
Financiamento a través das cotas dos asociados.

Recomendacións:
Fomento das escolas de pais.
Participación real e efectiva nos órganos colexiados.
Mellorar as canles de comunicación centro-familia.

Alumnado
Conclusións:

Existen delegados na maior parte dos centros educativos, esta estrutura está moi 
consolidada en secundaria.
Escasa presenza do asociacionismo xuvenil.
Case inexistencia das xuntas de delegados promovidas pola LOXSE.

Recomendacións:
Impulsar a cultura da participación.
Fomentar as asociacións de alumnos.
Participación nos órganos colexiados do centro.

C.- Atención á diversidade:
Plan de acción integral respecto da educación de alumnos estranxeiros e de familias 
retornadas,

Creación de novas figuras e funcións, entre elas a de titor de acollida, profesorado de 
apoio ou mediador cultural, sobre todo se non se dispón de profesorado bilingüe. Estes 

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
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últimos poden realizar un labor de enorme importancia coas familias inmigrantes, 
facendo que reciban información de utilidade para os pais.

D.- Educación de adultos:

Ponse de manifesto que, desde o punto de vista administrativo, nestes últimos cursos 
a acción formativa cos adultos obtivo incrementos cuantitativos importantes (centros, 
alumnos, profesores, etc.). A educación de adultos na hoxe denominada sociedade 
do coñecemento debe ter un compromiso forte e unha aposta decidida polas novas 
tecnoloxías, que convertan a formación a distancia nun referente básico de formación 
para o conxunto da formación galega, favorecendo o proceso de formación ao longo da 
vida.

E.- Servizos de orientación:

Cómpre avanzar, se cabe, máis na xeneralización dos servizos de orientación educativa 
e profesional. Suxestións e propostas de mellora de cara ao futuro:

1.-  Xeneralizar os departamentos de orientación no ensino infantil, primario, secundario, 
nun sentido amplo, adultos e educación especial, dotándoos cos recursos persoais, 
técnicos e materiais suficientes.

2.-  Ampliar o número de orientadores, especialmente nos casos de centros de ensino 
secundario de natureza más complexa, polo número elevado de alumnado, existencia 
de accións de integración de suxeitos con necesidades educativas especiais, número 
e variedade de ciclos formativos, escolarización de inmigrantes, situacións de 
marxinación social, etc.

3.-  Mellorar a dotación do persoal dos EOE e os recursos técnicos e materiais: espazos, 
orzamentos, medios psicopedagóxicos, bibliografía, etc.

4.-  Mellorar a calidade dos servizos de titoría educativa, mediante programas de 
desenvolvemento profesional, ampliar o horario de dedicación titorial ao alumnado 
e familias e dotación axeitada de recursos psicopedagóxicos.

5.-  Deseñar e realizar plans de desenvolvemento profesional dos orientadores, para 
actualizar e mellorar a súa cualificación laboral, como poder ser unha mostra do 
novo Plan galego de formación do profesorado.

6.-  Realizar proxectos de investigación e avaliación de calidade dos servizos e accións 
orientadoras para acceder á súa continua mellora.

7.- Establecer liñas de colaboración e coordinación entre servizos de orientación externos 
e internos, coas institucións escolares, sociais, de saúde, etc.
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8.-  Acadar unha maior coordinación entre os diferentes profesionais vinculados á 
orientación e titoría e destes coas familias do alumnado.

F.- O servizo de inspección:

Considérase que aspectos como a implantación da nova Lei orgánica de educación, co que 
implica de reforma educativa, a escolarización do colectivo de inmigrantes, a convivencia 
nos centros e a supervisión do proceso de normalización lingüística serán, entre outros, 
elementos prioritarios do traballo dos inspectores, á parte das súas actuacións habituais 
que son imprescindibles para asegurar o bo funcionamento do sistema educativo.
Para acometer as funcións que ten que desenvolver a inspección educativa é preciso dotar 
do persoal suficiente, seleccionado rigorosamente, altamente cualificado e formado, e 
cunha organización e medios axeitados.

G.- A lingua galega:

Conclusións:
a) Marco legal e estruturas de normalización:
-  Existe un grao de fracaso insólito da lexislación, pois nin sequera se cumpre a normativa 

naquelas materias na que o galego é obrigatorio, polo tanto a normalización que a lei 
preconiza está moi lonxe de acadarse.

-  O novo rango da Secretaría Xeral de Política Lingüística, así como a súa dependencia 
da Presidencia da Xunta, poden garantir unha maior eficacia e globalidade na súa 
actuación, pero sen dúbida obriga a manter algunha unidade específica na Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria que se encargue de activar a política 
lingüística no eido educativo.

b) Situación da lingua no sistema educativo regrado:
-  A situación máis deficitaria para a lingua galega atópase na educación infantil e 

na educación primaria, especialmente no primeiro ciclo. Isto é especialmente grave 
porque pode representar en moitos casos unha desgaleguización no tránsito da familia 
á escola e, indirectamente, unha incentivación da non transmisión interxeracional 
deste idioma. 

-  Nestes mesmos treitos escolares, é significativa a desproporción no uso das linguas na 
aprendizaxe da lectura e da escritura, claramente favorable ao castelán. Para avanzar 
na normalización da lingua galega, é tamén fundamental conseguir unha maior 
presenza desta na incorporación dos nenos á lingua escrita, porque isto marcará de 
maneira decisiva a súa relación posterior co idioma.
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c) Equipos de normalización lingüística:
-  Agás situacións un pouco particulares, parece que se conseguiu unha implantación 

formal destes equipos na gran maioría dos centros. Aprécianse, porén, debilidades 
importantes no seu funcionamento, desviacións do que é o seu obxecto central de traballo 
e insuficiencias para contribuír con eficacia ao avance escolar da lingua galega.

d) A formación non regrada en lingua galega:
-  Diminuíu de forma drástica a demanda de cursos de lingua galega para docentes, pero 

seguiu desenvolvéndose unha notable actividade formativa con outros sectores sociais.
-  Máis ca en aspectos cuantitativos, a reflexión sobre formación dos adultos en lingua 

galega debe centrarse no sistema empregado. Neste sentido, parece claro que o 
‘modelo cursos’ que se veu seguindo ata agora non cumpre os requisitos necesarios: 
na súa homologación co que sucede noutras linguas, na adecuación dos programas, 
no control e nos criterios de avaliación, na formación dos propios formadores, etc. 
Cómpre, polo tanto, un cambio en profundidade no modelo e, neste sentido, os pasos 
dados ultimamente de incorporación ao Marco europeo común de referencia para as 
linguas marcan, sen dúbida, a dirección correcta.

e) Promoción e difusión da lingua:
-  No interior realizáronse nos últimos anos diversas actividades de promoción do 

idioma, algunha delas cunha implicación importante do sector educativo, como é 
o caso de Entre nós, en galego. Cumpriría, de todos os xeitos, valorar con rigor a 
incidencia real destas campañas no avance do uso da lingua galega e na mellora das 
actitudes lingüísticas dos escolares.

H.- Servizos complementarios:

Queda claro que os servizos complementarios do sistema educativo tiveron que facer 
un notable esforzo desde a aprobación da LOXSE para adaptarse ás novas demandas do 
sistema. Pero, máis alá dunha cuestión educativa, estes servizos tamén deben atender 
os constantes e rápidos cambios sociais, como os que se derivan da incorporación da 
muller ao ámbito laboral.

A organización destes servizos adquire en Galicia unha especial complexidade, tendo 
en conta as nosas características poboacionais. Temos máis da metade dos núcleos de 
poboación de todo o territorio español. Isto implica unha enorme dispersión poboacional 
que se, por unha banda, humaniza o contorno físico, por outra dificulta de forma 
extraordinaria a prestación de servizos, especialmente cando estes dependen dunha 
demanda social en función do lugar de residencia, con continuos cambios, co fin de 
adaptarse aos seus beneficiarios.
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Informe: Evolución e situación actual do sistema educativo en Galicia

Servizo de comedor e transporte:
Conciliación entre vida laboral e familiar
Igualdade de oportunidades na educación
a)  Comedor: 

non chegan á metade os centros que ofrecen este servizo aos alumnos.
función educativa dos comedores
ampliación de oferta.

b)  Transporte: 
débese potenciar a figura do acompañante do transporte escolar.

I.- Autonomía e dirección dos centros educativos:

Considérase positivo establecer un tempo limitado na dirección dos centros escolares.

L.- Outros temas de interese:

Orzamentos: aínda ocupamos postos moi baixos no gasto público en educación 
respecto do PIB. Aumenta o gasto por alumno cada ano.
Máis esforzos dedicados á formación do profesorado. Facer equipos de traballo 
entre os distintos centros e outros colectivos/organismos implicados na educación 
(universidades, empresas e concellos).
O profesorado que participa en proxectos de I+D é cada vez maior e tamén o número 
de centros premiados pola posta en marcha de proxectos innovadores.
Analízase o desenvolvemento do currículo no período 2003/2005 e o tránsito da 
LOXSE á LOCE.
Analízase a estrutura do sistema educativo e das ensinanzas de réxime especial.
Proxectos educativos de carácter institucional: o proxecto museístico, as escolas 
viaxeiras, as aulas da natureza, rutas literarias, gratuidade de libros de texto...

M.- Retos pendentes:

A xeneralización da competencia lingüística en galego non afectou o nivel de uso da 
lingua propia.
A competencia en linguas estranxeiras é mellorable. Plan de mellora da calidade de 
ensinanza das linguas estranxeiras que se imparten nos centros públicos.
Introdución, o máis axiña posible das TIC (tecnoloxías da información e 
comunicación).

-
-
-

-

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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Prestar atención ao ámbito da socialización nos valores democráticos.
Formación continua e ocupacional das persoas adultas.
Escolarización e integración dos emigrantes.

•
•
•



�Actividades do 
Consello Escolar de 
Galicia





101

Actividades do Consello Escolar de Galicia

�.1. XORNADAS “CULTURA, EDUCACIÓN E REPÚBLICA”.

O 17 e 18 de novembro de 2006 desenvolvéronse no Salón de actos do Museo Pedagóxico 
de Galicia (MUPEGA) as xornadas Cultura, Educación e República, organizadas 
conxuntamente co Consello da Cultura Galega.

�.1.1. Xustificación

En abril de 1931 proclamouse co apoio xeral da cidadanía a II República e en xullo 
de 1936 un golpe militar deu paso a unha guerra civil. Estes dous acontecementos 
marcaron profundamente e de distinto modo a recente historia social española. Este 
ano 2006 estamos a conmemorar o setenta e cinco aniversario do inicio dun réxime 
concibido como unha grande esperanza de cara á modernización e democratización do 
noso país. Cúmprense tamén setenta anos logo do inicio dun conflito bélico que puxo 
fin dramaticamente á legalidade constitucional establecida no ano 1931 e ás arelas de 
cambio que impregnaron amplos sectores da sociedade. 

O Consello Escolar de Galicia e o Consello da Cultura Galega, conscientes da singular 
importancia que tivo a II República, queren sumarse coas xornadas Cultura, Educación 
e República ás múltiples efemérides que se están a realizar dentro e fóra da nosa 
Comunidade, poñendo en valor os logros que na educación e na cultura se acadaron nesta 
etapa da nosa historia, resaltando moi especialmente a vixencia das ideas pedagóxicas e 
culturais, moitas delas en pleno desenvolvemento hoxe en día.

�.1.2. Obxectivos

Profundar no coñecemento do desenvolvemento educativo e cultural realizado no tempo 
da II República española.

Ofrecer un espazo de reflexión, análise e debate ao redor dos logros realizados nestes 
eidos en España e singularmente en Galicia.

Espertar actitudes de identificación e de respecto cara aos valores democráticos que se 
puxeron en práctica na educación e na cultura nese período.

Promover a inclusión destes coñecementos e valores nos actuais currículos escolares. 



102

MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

�.1.3. Programa

VENRES

16:00 - 16:30 ACREDITACIÓNS

16:30 - 17:00 INAUGURACIÓN:
 Da. Laura Elena Sánchez Piñón,  Conselleira de Educación e Ordenación 

Universitaria. 
 D. Ramón Villares Paz, Presidente do Consello da Cultura Galega.
 Da. Milagros Blanco Pardo, Vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.

17:00 - 18:30 CONFERENCIA: A Cultura republicana.
 D. Santos Juliá Díaz, Catedrático do Departamento de Historia Social e do 

Pensamento Político da UNED.
 
 Presentador: D. Ramón Villares Paz, Presidente do Consello da Cultura Galega.

18:30 - 19:00 CAFÉ.

19:00 - 21:00 MESA REDONDA: Educación e República en Galicia.
 D. Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Vicepresidente do Consello da Cultura Galega.
 D. Ricardo Gurriarán Rodríguez, Profesor do IES Xelmírez I de Santiago de 

Compostela.
 Da. Ana Romero Masiá, Catedrática de Historia do IES Monte das Moas da Coruña.
 D. Xosé Manuel Cid Fernández, Profesor de Teoría e Historia da Educación da 

Facultade de Ciencias da Educación de Ourense.

 Moderador: D. Xosé Ramos Rodríguez, membro da Comisión Permanente do 
CEG.

SÁBADO

10:00 - 11:30  MESA REDONDA: Ideas pedagóxicas e prácticas educativas na II 
República

 D. Antonio Viñao Frago, Catedrático do Departamento de Teoría e Historia da 
Educación da Universidade de Murcia.

 D.Uxío Otero Urtaza, Catedrático de Escola Universitaria do Departamento de 
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Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagoxía Social da Universidade 
de Santiago de Compostela.

 Da. Aida Terrón Bañuelos, Titular de Universidade no Departamento de Ciencias 
da Educación da Universidade de Oviedo.

 Moderador: D. Antón Costa Rico, Profesor da Facultade de Ciencias da Educación 
da Universidade de Santiago de Compostela.

11:30 - 12:00 CAFÉ.

12:00 - 13:15  CONFERENCIA: A cultura en Galicia no tempo da II República: 
Seminario de Estudos Galegos. 

 D. Ramón Villares Paz, Presidente do Consello da Cultura Galega.

 Presentador: D. Isaac Díaz Pardo, pintor, escritor e creador dos complexos 
ceramistas O Castro e Sargadelos.

13:15 – 14:00  EXPOSICIÓN: II República Española, 75 aniversario (1931-2006).
 D. Xosé Alfeirán Rodríguez, conselleiro técnico de cultura no concello da Coruña 

e profesor de Historia.

 Presentador: D.Carlos Etcheverría Vázquez, Presidente do Ateneo Republicano de 
Galicia (ARGA).

�.1.4. Acto inaugural

Da. Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.

É para min unha honra participar na organización destas xornadas Cultura, Educación e 
República por un dobre motivo: 

Como cidadá e docente, síntome orgullosa de poder aportar un gran de area á recuperación 
da memoria histórica, ao abandono desta amnesia colectiva que produciu na sociedade 
a guerra civil e o franquismo. Coñecedora da importancia que a II República tivo, 
entre outros aspectos, nos eidos cultural e educativo satisfáceme fondamente o poder 
recuperar e difundir as ideas de innovación educativa que os mestres da República 
puxeron en práctica. Estoume a referir a implantación das Bibliotecas escolares, ao uso 
dos audiovisuais propios da época, ao traballo con reproduccións de obras de arte etc.
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    Como vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia, 
órgano de participación e consulta da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria no que están 
representados todos os sectores da sociedade galega, 
porque o diálogo e a posta en práctica dos valores 
democráticos de respecto, tolerancia e compromiso 
son os piares do noso labor cotiá.

Como poden comprobar polo programa, na organización 
destas xornadas combinamos conferencias e mesas 
redondas nas que participarán persoeiros de recoñecido 
prestixio que, sen dúbida, acadarán os obxectivos 
marcados no programa e cubrirán as súas expectativas. 
Quero ademais salientar a inaguración da exposición “II 
República Española, 75 aniversario (1931-2006 )” que 
se realizará na xornada de mañá e que permanecerá 
aberta ao público ata o 30 de novembro.

Non quero rematar a miña breve intervención sen 
insistir unha vez máis na recuperación para o noso 

Sistema Educativo das ideas innovadoras e dos valores democráticos de respecto e de 
tolerancia que primaron na educación e na cultura da II República. 

Moitas Grazas.

D. Ramón Villares Paz, presidente do Consello da Cultura Galega.

Si, para min, señora conselleira, señora vicepresidenta do Consello Escolar de 
Galicia, queridas amigas e amigos todos, é un grande pracer participar persoalmente 
e institucionalmente nestas xornadas que, se ben son breves, penso que son 
excepcionalmente intensas. Ademais están concentradas sobre un tema e un enfoque, 
que non por ter pasado a ser histórico, deixa de ser, non soamente útil desde o punto 
de vista da propia formación humana, senón tamén da nosa propia configuración como 
cidadáns na actualidade e espero que tamén no futuro.

Cando Milagros Blanco formulou por primeira vez a posibilidade de facer unhas xornadas 
deste estilo, eu considerei que, alén do tema que podiamos escoller, debería privar sobre 
todo a idea de coorganizar e compartir proxectos e iniciativas de forma distinta ou desde 
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posicións distintas, pero cun fin común –algo que se está a facer por parte do Consello 
da Cultura Galega en moitos ámbitos-. 

Como ben sabedes, o Consello da Cultura é un órgano asesor ou informante e de alta 
asesoría da Comunidade Autónoma. Non é unha universidade, non é un centro educativo 
nin investigador, pero non está, nin quere estar alleo xustamente a estes debates e a estas 
propostas que aquí, nestas e noutras actividades que poidamos facer no futuro, se deben 
presentar e se deben abordar. Máis aínda, se temos en conta que en boa parte o Consello 
da Cultura Galega ten unha estrutura interna que dalgún modo recuperou, quizais dunha 
forma inadvertida, unhas formas de traballo que se puxeran de moda na II República, 
como é o traballo interdisciplinar e o traballo en base a seccións distintas que permiten, 
concentrándose nunha mesma institución, abordar dunha forma pluridisciplinar o 
estudo dunha realidade concreta. Precisamente profundarei sobre isto mañá ao falar do 
Seminario de Estudos Galegos.

Naturalmente o Consello da Cultura Galega non é o sucesor, nin moito menos, do 
Seminario de Estudo Galegos, pero ten un certo aire de familia con aqueles que o 
concibiron, e por esa mesma razón, aínda que fose de forma inadvertida, non lle é allea 
esta tradición ao propio Consello da Cultura Galega, porque a tradición republicana, 
se en algo se caracteriza, é xustamente no papel central que lle concedeu á cultura; 
non á cultura como un obxecto de museo que pode servir de símbolo ou de signo de 
distinción daquel ou daquela persoa ou institución que a posúa, senón sobre todo á 
cultura como instrumento de autodignidade, de autoliberación, de autoconciencia, de 
mellor comprensión do mundo no que se vive; e isto fixérono en moi pouco tempo e 
con moi poucos medios, nalgúns casos, no conxunto de España e nomeadamente tamén 
en Galicia, institucións, non soamente a que acabo de nomear, senón moitas outras de 
carácter republicano, de tradición socialista, anarquista..., que contribuíron a condensar 
esa tradición cultural que infelizmente logo pasou por unhas forcas caudinas, as máis de 
sangue e da que aínda hoxe temos que seguir facendo memoria. 

E neste sentido, é no que me pareceu persoalmente oportuno, e lle pareceu á comisión 
executiva do Consello da Cultura Galega, compartir este proxecto e participar nestas 
xornadas e mostrar o noso apoio, non soamente institucional, senón tamén persoal a 
esta propia iniciativa.

Espero que, se ben moi intenso e con pouco tempo, os resultados sexan bos. Eu non podo 
falar moito de resultados porque como estou implicado, mesmo cunha intervención, 
non serei eu quen o diga, como naquel famoso chiste: -Neste pobo soamente hai dúas 



10�

MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

persoas honradas, non? Contestaría Castelao: -Un é vostede, e o outro non son eu quen 
debe dicilo. Polo tanto deixo aí a cuestión.

Agradézolles ao Consello Escolar de Galicia e á Conselleira de Educación a facilidade coa 
que podemos traballar nesta dirección, e polor tanto espero que sexan unhas xornadas 
moi útiles e poidamos seguir facendo cousas xuntos. 

Grazas.

Ramón Villares Paz, Laura Elena Sánchez Piñón e Milagros Blanco Pardo no acto de inauguración 
das xornadas.

Da. Laura Elena Sánchez Piñón, conselleira de Educación e Ordenación Universitaria 
da Xunta de Galicia.

Señoras e señores:

Como conselleira de Educación, é para min un verdadeiro pracer inaugurar estas xornadas 
dedicadas á Cultura e á Educación en tempos da república española, promovidas polo 
Consello Escolar de Galicia e o Consello da Cultura Galega, precisamente neste ano, 
no que se conmemora o 75 aniversario da República e se rende homenaxe á memoria 
histórica.
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Coincidirán comigo en que a República representa unha explosión de valores democráticos, 
nos que a liberdade e a xustiza se concibiron como un ben común de toda a cidadanía e 
concretamente, de sectores sociais débiles como a muller e a infancia.

Foi precisamente nesta época cando ás mulleres se nos recoñeceu o dereito a voto, 
algo tan fundamental e elemental pero que ata ese momento ninguén parecía decatarse 
da necesidade de facer oír a nosa voz nos procesos democráticos. España foi un dos 
primeiros países da Europa Mediterránea que reivindicaron a nosa participación e un 
dos primeiros que recoñeceu este dereito básico. E fíxoo precisamente en 1931, acabada 
de instaurar a segunda República.

No eido educativo sobra con dicir que se denominou en ocasións como “a república 
dos profesores”, debido ao importante papel desempeñado por docentes, intelectuais 
e profesores universitarios, e porque os dirixentes políticos republicanos fixeron da 
educación un dos eixes fundamentais da súa actuación, convencidos de que un pobo 
solidamente formado era garante do progreso social.

“Non só de pan vive o home. Eu, se tivese fame e estivera debaído, non pediría pan, 
senón que pediría medio pan e un libro”, afirmou Federico García Lorca na inauguración 
da Biblioteca Pública do seu pobo natal, Fuente Vaqueros. Esta frase resume toda a 
política da época dirixida a rematar coa ignorancia e acceder á modernidade.

Con miras a este obxectivo, foron moitas as accións postas en marcha. A creación 
dunha rede de bibliotecas; a organización de Misións Pedagóxicas, convertidas en 
escolas ambulantes; a colaboración prestada por ateneos e casas do pobo para acabar co 
analfabetismo e a promoción da cultura, foron algunhas das actuacións desenvolvidas 
para poñer fin ao escurantismo cultural que vivía España naquel tempo, e por suposto, 
Galicia.

A escola concibíase como o instrumento de modernización da sociedade española. As 
liñas de actuación das autoridades educativas estiveron marcadas por varios eixes: 

En primeiro lugar, a construción de escolas. O plan inicial falaba de crear máis de 27.000 
escolas. En Galicia, entre xuño de 1931 e abril de 1933, cando Marcelino Domingo era 
ministro de Instrución Pública, chegaron a crearse efectivamente 1.228 novas escolas.

En segundo lugar, a formación dos mestres converteuse nun asunto prioritario, xa que 
as escolas nada significan sen mestres. Como dixo o director de ensino primario Rodolfo 
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Llopis: “A República ten que facer mestres novos”. En relación con isto, intentouse mellorar 
a consideración social do profesorado (non esquezamos a expresión “pasar máis fame 
que un mestre de escola”, que reflicte perfectamente a situación da época). Deste xeito, 
introducíronse importantes melloras salariais. Ao mesmo tempo renováronse os planos 
de estudo para mellorar a preparación dos profesionais da educación e incrementouse 
considerablemente o cadro de persoal.

A constitución de 1931, que por primeira vez na Historia de España facilitaba o acceso 
das rexións á súa autonomía, tamén permitiu o uso escolar das súas linguas respectivas, 
de acordo coas facultades que lle concedesen os Estatutos. 

O impulso educativo republicano foi máis aló das súas estruturas regradas. 

A Guerra Civil e a Ditadura franquista ían producir nos primeiros momentos un 
desmantelamento da política educativa republicana. O 18 de xullo de 1936 foi o principio 
da fin do soño republicano. As grandes coordenadas que enmarcan a nova educación 
arrincan desde o comezo da Guerra Civil, concretándose en dous grandes principios: 
ensinanza confesional e politización da educación. 

Todos os ideais educativos enmarcados na República foron desbotados e salvaxemente 
depurados. Alguén escribiu que “a guerra perdérona, sobre todo, os mestres e as mestras”. 
O asasinato de centos de mestres pola súa colaboración coas autoridades republicanas e 
a implicación no proxecto de renovación profunda da sociedade española foron algunhas 
das consecuencias destes novos ideais. Especialmente, nas zonas rurais os mestres eran 
vistos polos sectores conservadores como unha ameaza para a orde social tradicional.

A depuración do maxisterio nacional estendeuse aos anos posteriores do triunfo do 
franquismo. Esta foi drástica, sen posibilidade de defensa para os interesados. Con tales 
criterios, a normalidade académica era practicamente inviable por falta de profesorado. 
Máis de 60.000 docentes de diversas categorías foron obxecto de depuración. Desta 
forma, non só se eliminaron os membros máis valiosos do Maxisterio, senón que se 
realizou unha limpeza ideolóxica, e a innovación educativa desapareceu por un longo 
período de tempo.

Intelectuais do momento reflectiron o que estaba a suceder. Castelao deulle forma plástica 
na súa obra “A derradeira lección do mestre”; Luís Seoane denominou unha das súas 
trece estampas como “Impuxeron o Cristo na Escola”, e na actualidade, Manolo Rivas, 
reviviu aquel momento no seu relato “A lingua das bolboretas”.
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É por todo isto, polo que estas xornadas sérvennos para render unha merecida homenaxe 
a todos os cidadáns que, por defender a orde constitucional establecida, padeceron de 
forma directa ou indirecta a represión franquista, así como aos que fixeron posible o 
réxime democrático instaurado coa Constitución de 1978.

É un deber para nós agradecer a todos os profesionais da educación que loitaron pola 
mellora do sistema escolar e que nos permiten chegar hoxe a unha educación de calidade, 
como se indica no preámbulo da LOE, que “é a mellor riqueza e o principal recurso dun 
país e dos seus cidadáns”.

O 18 de agosto de 2005, o goberno de Galicia emitiu unha declaración institucional na 
que se comprometía “coa recuperación da memoria histórica democrática, representada 
singularmente na recuperación, rehabilitación e recoñecemento das vítimas da represión 
provocada polo levantamento militar de 1936”. 

No marco desta declaración, a xornada que hoxe nos reúne aquí serve para enxalzar os 
valores e os ideais de todos os protagonistas da República. Confío en que as relatoras e 
os relatores nos desvelen aspectos aínda por descubrir daquela época que redundarán en 
toda unha acción educativa a prol da mellora da calidade.

Xa para rematar, gustaríame destacar que CONCEPTOS como: 

a concepción integral do sistema educativo, que non soamente instrúe senón que 
tamén educa, 
a educación en valores, 
a igualdade de oportunidades, 
o laicismo, 
a coeducación,
o ensino nas linguas vernáculas, 
a gratuidade do ensino, 

son aínda símbolos de modernidade e de progreso social e eixes da nosa política de 
goberno, centrada no valor da formación como garante dunha futura sociedade mellor 
preparada para afrontar todo tipo de retos.

Declaro inauguradas as xornadas Cultura, Educación e República.

Moitas grazas.

•

•
•
•
•
•
•
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Vista xeral do salón de actos durante o relatorio do profesor Santos Juliá Díaz.

�.2. A PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA NA MELLORA DA CALIDADE DO 
ENSINO.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación proclama no seu preámbulo que 
un dos seus obxectivos básicos é lograr que todos os cidadáns poidan recibir unha 
educación e unha formación de calidade, sen que ese ben quede limitado soamente a 
algunhas persoas ou sectores sociais.

Un dos principios fundamentais que preside a dita Lei consiste na necesidade de que 
todos os compoñentes da comunidade educativa colaboren para conseguir o obxectivo 
tan ambicioso de lograr o éxito escolar de toda a mocidade. A responsabilidade do éxito 
escolar de todo o alumnado recae sobre a sociedade no seu conxunto, responsable última 
da calidade do sistema educativo.



111

Actividades do Consello Escolar de Galicia

A Lei concibe a participación coma un valor básico para a formación de cidadáns 
autónomos, libres, responsables e comprometidos e, por iso, as administracións 
educativas garantirán a participación da comunidade educativa na organización, o 
goberno, o funcionamento e a avaliación dos centros educativos. É así como se lles 
outorga maior protagonismo aos órganos colexiados de control e goberno dos centros, 
entre eles, o consello escolar.

O Consello Escolar de Galicia constitúese coma a canle a través da que debe discorrer e 
converxer a vontade dos distintos estamentos e sectores interesados no apoio educativo 
e cultural dos galegos e das galegas. Con estes antecedentes iniciamos o proxecto A 
participación da comunidade educativa na mellora da calidade do ensino no ánimo de 
acadar os seguintes obxectivos:

Acadar aparticipación real e efectiva de todos os sectores das comunidades 
educativas nos consellos escolares dos centros educativos que imparten ensinanzas 
non universitarias.

Dar a coñecer ao conxunto das comunidades educativas o Consello Escolar de 
Galicia como máximo órgano de participación e consulta de todos os sectores da 
sociedade implicados no proceso de mellora do sistema educativo de Galicia.

Colaborar cos concellos que teñen constituído o Consello Escolar Municipal no 
proceso de revitalización destes órganos e impulsar a súa creación naqueles concellos 
nos que aínda non estean constituídos.

Difundir os principios xerais que fundamentan a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 
de educación no que se refiren á participación da comunidade educativa nos órganos 
colexiados de control e goberno dos centros escolares.

Coñecer e analizar as principais dificultades coas que se enfrontan os consellos 
escolares como paso previo para ofrecer posibles estratexias e solucións axeitadas 
conducentes á súa optimización de cara ao desenvolvemento eficaz das súas 
competencias.

Para iso desenvolvéronse doce xuntanzas con membros dos consellos escolares.

1.

2.

3.

4.

5.
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LOCALIDADE DATA HORA LUGAR
A CORUÑA Martes, 23 de xaneiro 20:00 Fórum Metropolitano da Coruña.
CARBALLO Mércores, 31 de 

xaneiro
20:00 Pazo da Cultura de Carballo.

SANTIAGO Martes, 6 de febreiro 20:00 Salón de actos do Hospital de San 
Roque, Santiago.

FERROL Mércores, 14 de 
febreiro

20:00 Salón de Actos do Campus 
universitario de Esteiro, Ferrol.

LUGO Martes, 27 de febreiro 20:00 Salón de actos do IES Lucus 
Augusti de Lugo.

VIVEIRO Mércores, 7 de marzo 20:00 Salón de actos do IES María 
Sarmiento de Viveiro.

OURENSE Martes, 13 de marzo 20:00 Salón de actos do IES Blanco 
Amor de Ourense.

PONTEVEDRA Martes, 27 de marzo 19:45 Pazo da Cultura, campus 
universitario da Xunqueira, 
Pontevedra.

REDONDELA Martes, 10 de abril 20:00 Multiusos da Xunqueira, 
Redondela.

VIGO Mércores, 11 de abril 20:15 Auditorio do Conservatorio 
Superior de Música de Vigo.

O BARCO DE 
VALDEORRAS

Martes, 24 de abril 19:00 Salón de actos do IES Lauro 
Olmo.

VILAGARCÍA Mércores, 25 de abril 20:00 Auditorio Municipal de Vilagarcía.

Estruturamos as reunións do seguinte xeito:

1º. Acto protocolario:
Intervención das autoridades asistentes.

2º. Mesa Técnica. Desenvolvemento dos contidos xa especificados nun apartado anterior 
distribuídos nas seguintes partes: 

Unha primeira parte na que salientamos moi brevemente os aspectos básicos que 
fundamentan esta iniciativa que pretende fomentar a participación de todos os membros 
da comunidade educativa no proceso de mellora da calidade do ensino. 

Unha segunda na que abordamos os principios fundamentais da LOE, centrándonos 
no que nós consideramos piar básico: “a participación” e facendo breves referencias 
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aos consellos escolares como órganos de participación na organización, xestión, 
funcionamento e avaliación dos centros educativos.

Na terceira presentamos o Consello Escolar de Galicia como órgano superior de consulta 
e participación con breves referencias ao papel significativo que os consellos escolares 
municipais deben xogar. 

A última parte é unha invitación á participación de todos os asistentes. Pretendiamos 
coñecer de primeira man as opinións, os temas que realmente están a preocupar no 
seo dos consellos escolares. Queriamos saber da problemática xeral, as expectativas, 
dúbidas, propostas, opinións... para tratar de mellorar a participación da sociedade no 
ensino e o funcionamento dos consellos escolares. Quixemos recoller información e 
xuntar sensibilidades para organizar por vez primeira unhas xornadas específicas para 
os membros dos consellos escolares no primeiro trimestre do vindeiro curso escolar.

Mesa técnica na reunión de Santiago de Compostela.
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A participación foi numerosa. No seguinte cadro podemos observalo por sectores e 
localidades. 

LOCALIDADE PROFE-
SORADO

FAMILIAS ALUM-
NADO

ADM. E 
SERV.

CONCELLO TOTAL

A CORUÑA 168 133 2 4 14 321
CARBALLO 62 33 6 - 2 103
SANTIAGO 94 49 4 1 2 150
FERROL 83 42 10 2 5 142
LUGO 125 62 5 1 3 196
VIVEIRO 61 30 3 - 1 95
OURENSE 196 92 8 4 28 328
PONTEVEDRA 97 50 8 1 3 159
REDONDELA 24 13 2 - 3 42
VIGO 102 73 13 1 2 191
O BARCO 55 24 8 1 4 92
VILAGARCÍA 58 31 1 1 5 96
TOTAL 1.125 632 70 16 72 1.915
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Gráfico 10. Asistencia ás xornadas por sectores.
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Gráfico 11: Asistentes por etapas educativas.
Case a metade dos asistentes pertencían a consellos escolares de centros de 
educación infantil e primaria.
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Gráfico 12: Intervencións nas reunións tendo en conta os distintos sectores.
No conxunto das 147 intervencións totais, as dos pais e nais representaron máis do 44 %, 
algo máis de dez puntos con respecto ao profesorado. Este é un dato significativo xa que 
aínda que o número total de profesores e profesoras que asistiron ás reunión case dobra 
ao de pais e nais, tanto en número absoluto de intervencións coma porcentualmente, a 
participación activa foi máis numerosa neste sector.
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SECTOR TEMAS DAS INTERVENCIÓNS
PAIS/NAIS Participación dos pais/nais no consello escolar. (17)

Composición dos consellos escolares. (10)
Falla de información. (9)
Horario de reunión dos consellos escolares. (6)
Elección de representantes no consello escolar. (5)
Preocupación pola escasa participación do alumnado. (4)
Necesidade de máis recursos. (4)
Escolas de pais e nais. (4)
Comunicación familia escola. (4)
Consellos escolares municipais. (4)
O director: peza clave no funcionamento do consello escolar. (3)
Xornada escolar única. (3)
Convivencia escolar. (3)
Apertura da escola ao barrio e ás familias. (2)
Autonomía de xestión dos centros educativos. (2)
Manual lexislativo para os pais e nais. (2)
Necesidade de crear APAs e federarse. (2)
Educación compensatoria para alumnado xitano, inmigrante... (1)
Ensinanza e presenza da lingua galega na educación infantil. (1)
Preocupación polo proceso de admisión de alumnos. (1)
Entrada nos centros doutros profesionais: educadores sociais... (1)
Revisión dos erros dos censos electorais con respecto aos pais e 
nais. (1)
Documento de deberes e dereitos do alumnado. (1)
Alumnado con necesidades educativas especiais: altas capacidades. 
(1)
A Administración educativa non é receptiva ás demandas da escola. 
(1)
Colexios rurais agrupados. (1)
Avaliación do funcionamento dos centros. (1)
Regulamento de réxime interno. (1)
Responsabilidade no patio escolar e nos tempos anteriores e 
posteriores á xornada docente. (1)
Función titorial. (1) 
Actividades extraescolares e complementarias. (1)
Profesorado interino e estabilidade docente. (1)
Introdución da educación postural e adaptación ergonómica e por 
tamaños do mobiliario escolar. (1)
Mantemento das instalacións e equipamentos dos centros públicos. 
(1)
Diminución do número de alumnos por aula. (1)
Dinamización dos consellos escolares: mesas de traballo. (1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
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PROFESORADO Participación dos pais e nais nos centros educativos. (10)
Avaliación do funcionamento dos centros. (9)
Consellos escolares municipais. (6)
Necesidade de máis recursos. (6)
Información a todos os sectores. (6)
Participación do alumnado. (5)
Composición do consello escolar. (5)
Convivencia escolar. (5)
Elección de representantes no consello escolar. (3)
Competencias dos órganos colexiados. (3)
Autonomía de xestión dos centros educativos. (3)
Programas de diversificación curricular. (3)
Entrada nos centros doutros profesionais: educadores sociais... 
(2)
A figura do profesor. (2)
¿Como estamos educando? (2)
O director: peza clave no funcionamento do consello escolar. (2)
Procesos de reforma educativa inacabados. Consenso lexislativo. 
(2)
Situación específica dos centros da montaña. (2)
Apertura dos centros ao barrio e ás familias. (2)
Formación do profesorado. (2)
Manual de boas prácticas en educación. (2)
A Administración educativa non é receptiva ás demandas da 
escola. (2)
A xornada escolar. (2)
Necesidade de controlar os programas de televisión. (1)
Obrigatoriedade da segunda lingua estranxeira. (1)
Educación compensatoria para alumnado xitano, inmigrante... (1)
A función titorial. (1)
A escola coma solución de todos os problemas da sociedade. (1)
Ensinanza de música, educación física e plástica. (1)
Situación do galego na escola. (1)
O Consello Escolar de Galicia. (1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALUMNADO Convivencia escolar. (2)
Delegados de clase e xuntas de delegados. (2)
Representatividade do alumnado no Consello Escolar de Galicia. 
(2)
Participación de pais e alumnos nos consellos escolares. (2) 
Recursos. (1)
Prácticas remuneradas nos ciclos formativos. (1)
Competencias do consello escolar. (1)
Redución do número de alumnos por aula. (1)

•
•
•

•
•
•
•
•
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CONCELLOS Convivencia escolar. (2)
Competencias dos consellos escolares municipais. (2)
Representante municipal no consello escolar dos centros 
concertados. (1)
Colaboración cos centros educativos. (1)
Proceso de creación do Consello Escolar Municipal. (1)

•
•
•

•
•

OUTROS Participación educativa. (9)
Avaliación do funcionamento dos centros educativos. (4)
Competencias dos consellos escolares. (3)
A función titorial. (2)
Comunidades de aprendizaxe. (2)
O director: peza clave no funcionamento dos consellos escolares. 
(2)
Educación compensatoria para alumnado xitano, inmigrante... (1)
Convivencia escolar. (1)
Medrar en dúas linguas. (1)
Necesidade de buscar o consenso no seo do consello escolar. (1)
Regulamentos de réxime interno. (1)
Escolas de pais e nais. (1)
Retos da educación para a converxencia en Europa. (1)
Horario de reunión do consello escolar. (1)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

A imaxe que se utilizou para as xornadas foi o dunha porta entreaberta por considerarmos que a 
participación de todos os sectores no proceso de mellora da calidade do ensino é imprescindible. 

Coa participación abriremos a porta da educación de calidade para todos e entre todos.
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�.3. RENOVACIÓN DA PÁXINA WEB.

Nesta nova etapa, iniciada en xaneiro de 2006, estamos a renovar esta páxina e 
manterémola actualizada co ánimo de establecer unha canle máis de comunicación e 
participación da comunidade educativa.

Nas distintas entradas encóntrase información polo miúdo das nosas actividades. Na 
sección Publicacións aparecen as dúas coleccións que mantemos abertas: a colección 
informes, na que se editan os informes sobre a situación e o estado actual do sistema 
educativo en Galicia, e a colección estudos, na que se recollen as nosas publicacións 
máis destacadas sobre temática educativa de interese xeral.

Tamén se atopan os Ditames emitidos polo Consello no último ano sobre os diferentes 
proxectos de Lei, Decretos e programas educativos de relevancia. Na sección Lexislación 
aparecen os documentos lexislativos básicos sobre a creación, composición e 
funcionamento do Consello Escolar de Galicia, dos consellos escolares municipais e 
territoriais. Aparece tamén a lexislación básica de aplicación para os consellos escolares 
de centros docentes.

En Información Xeral atópanse detalladas polo miúdo as nosas competencias e as 
referencias máis importantes das actividades máis salientables nas que estamos a 
traballar.

Para acceder á páxina do Consello Escolar de Galicia:

http://www.edu.xunta.es/portal

     Portal EDUCATIVO

(Pinchar en “Consellería”, “Órganos colexiados”,  
“Consello Escolar de Galicia”)
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�.4. CREACIÓN DO BLOG PARTICIPANDO.

Tamén creamos PARTICIPANDO, o caderno de bitácora que o Consello Escolar de Galicia 
abre para que todas aquelas persoas interesadas na organización, funcionamento, xestión 
e avaliación dos centros de ensino non universitario participen coas súas opinións, 
análises, experiencias, comentarios, problemas...

Velaquí reproducimos todos os comentarios publicados ata o 30 de xuño de 2007:

¿Participación? 
Participar é tomar parte activa na construción, desenvolvemento e avaliación dun proxecto. 
A participación é un dereito democrático que nos vén da condición de cidadáns, de 
membros dunha comunidade educativa e de axentes da propia formación, pero ademais 
é un deber: temos a obriga de participar na construción dunha escola mellor, dunha 
sociedade mellor.
A participación esixe compromiso, esforzo continuado e tamén xenerosidade. Compromiso 
e xenerosidade para buscar o consenso, o acordo, os puntos comúns básicos sobre os que 
substentar calquera proxecto.
A intención deste “blog” é a de centrarse na participación de toda a comunidade educativa 
na organización, funcionamento, xestión e avaliación dos centros escolares co obxectivo 
de acadar a mellora da calidade do ensino.
Alumnos, profesores, pais, nais... Todos temos algo importante que dicir e que debe ser 
tido en conta.
Non te manteñas á marxe, ¡participa! 
13 de febreiro de 2007

¿Que se pode esperar dun consello escolar no que o representante municipal non aparece 
nunca, no que o representante do persoal non docente brilla pola súa ausencia e no que 
os profesores forman unha alianza para sacar adiante as súas propostas? 
14 de febreiro de 2007 

Dos que non aparecen non se pode esperar nada, pero os que están dispostos a traballar 
polo colectivo poden aportar moitas ideas e facer valer a súa opinión. 
15 de febreiro de 2007 

Curiosamente neste momento estou a facer un curso de formación na plataforma Platega 
sobre convivencia escolar e revisando o material que tendes na páxina web vexo que os 
mesmos principios metodolóxicos se levan transmitindo dende o ano 2001. Sorprende que 
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estos temas leven xa tanto tempo no candeleiro e sen embargo nos coste tanto chegar a 
equipos de profesores comprometidos e que traballen con criterios algo unificados. Se nos 
pide a participación para cambiar o ambiente dos centros, fálase da democratización dos 
centros, pero ¿realmente está chegando a mensaxe ó profesorado? ¿No se quere recibir? 
¿Parécenos dificil? 
28 de marzo de 2007 

Es evidente que la participación es necesaria, pero siempre que sea activa. Es decir, se 
proponen alternativas, se discuten y valoran. En definitiva se tienen en cuenta. Lo que 
creo que ha estado pasando durante mucho tiempo es que sobre todo al sector de padres 
y ahora también al de profesores se les está animando a una participación yo me atrevo 
a decir “controlada y medida” que no genera la suficiente confianza.
En cierto modo nos está quedando la sensación de que tenemos que llevar a la práctica lo 
que “los profetas” han dictaminado como el método idóneo.
¿Y algunos nos preguntamos, somos los conejillos de indias dentro de un gran 
laboratorio? 
28 de marzo de 2007 

A participación nos consellos escolares ten moitos atrancos 
A día de hoxe, levamos desenvolvidas xa dez reunións en distintas localidades con membros 
dos consellos escolares de centro e municipais. Van máis de 1.600 asistentes. Fomentamos 
a participación de todos os sectores da comunidade educativa xa que consideramos que 
sen ela non é posible mellorar a calidade do ensino. A participación non soamente é 
necesaria, senón que ademais é posible, pero presenta moitos atrancos.
Algúns deses atrancos que nós detectamos son:

Escasa participación dos pais e nais nos procesos electorais.
No seo dos consellos escolares danse certas situacións de desconfianza entre sectores, 
a pesar de que os obxectivos son os mesmos.
Non se lles facilita suficiente formación e información, especialmente ao sector das 
familias.
Dende o punto de vista de que participamos na medida en que teñamos capacidade de 
tomar decisións, existe unha queixa xeralizada de que a participación está limitada a 
temas intranscendentes e moitas veces xa decididos anteriormente.
Non se facilita a participación do alumnado.
O papel que na participación xogan os equipos directivos e tamén as titorías 
é fundamental. Na medida de cal sexa o seu compromiso e a súa firmeza no 
desenvolvemento deste, así funcionará o consello escolar.
A representación dos distintos sectores no consello escolar non é a máis equitativa.

•
•

•

•

•
•

•
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As canles de comunicación entre as familias e a escola non son as máis axeitadas.
Consideramos que as metas dos centros educativos deben ser deliberadas e acordadas pola 
comunidade educativa. Sen esa participación real e efectiva non acadaremos a necesaria 
mellora educativa.
Dediquémonos a achegar solucións.
15 de abril de 2007

A xornada escolar
A converxencia na Unión Europea obriga ás administracións educativas dos países 
membros a mellorar a calidade e a eficacia dos sistemas educativos e de formación. Isto 
implica mellorar a capacitación dos docentes, desenvolver as aptitudes necesarias para 
a sociedade do coñecemento, garantir o acceso de todos ás tecnoloxías da información 
e da comunicación, aumentar a matrícula nos estudos científicos e técnicos, mellorar a 
aprendizaxe de idiomas estranxeiros e aproveitar ao máximo os recursos dispoñibles, 
construíndo contornos abertos de aprendizaxe, facendo máis atractiva e impulsando a 
cidadanía activa, a igualdade de oportunidades e a cohesión social.
Entendemos que neste marco de mellora educativa e de converxencia cos países do noso 
contorno xorde a resolución da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
con relación ao calendario escolar para o vindeiro curso. Nel destaca a implantación da 
mesma xornada escolar para o alumnado dende o 12 de setembro ao 20 de xuño.
Pois ben, o Consello Escolar de Galicia vén de realizar unha serie de encontros pola 
xeografía galega con membros de consellos escolares municipais e de centros docentes coa 
fin de fomentar a participación de todos os sectores da comunidade educativa no proceso 
de mellora da calidade do ensino e de coñecer de primeira man a súa opinión sobre 
os temas educativos de actualidade que lles preocupan. Esta circunstancia permitiunos 
reflexionar sobre a xornada escolar.
Con relación ao horario, Galicia e as outras CC AA do país están na media europea en 
canto ao número de días lectivos anuais e tamén en carga horaria, pero non o está con 
relación ao éxito escolar. Ante esa circunstancia, hai sectores que valoran positivamente a 
resolución de implantación da mesma xornada escolar de setembro a xuño por considerar 
que esta medida harmoniza e lle dá coherencia á distribución da carga lectiva das materias, 
favorecéndolle deste xeito a súa aprendizaxe ao alumnado e, polo tanto, o éxito escolar.
Sen embargo, existen algunhas voces críticas contra esta medida. Afirman que debido a 
diversas circunstancias, entre as que destacan as razóns climatolóxicas, o rendemento 
escolar do alumnado nos meses de setembro e xuño non se verá favorecido. Hai que 
subliñar que o profesorado crítico non cuestiona expresamente a súa xornada laboral, 
soamente alega razóns de tipo pedagóxico.
No que se refire ao tipo de xornada, unha pequena análise da situación no resto das 

•
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comunidades autónomas lévanos a comprobar que hai comunidades nas que non reducen 
a xornada en todo o curso (Andalucía, Baleares, Estremadura) e en Autonomías coma 
Asturias, Cataluña, Cantabria, Madrid e País Vasco dáselles aos centros a posibilidade da 
redución horaria, previa solicitude fundamentada e aprobada polo consello escolar.
A organización actual da xornada escolar é unha herdanza do pasado que non garante 
unha mellor calidade do ensino e que non responde á actual organización social das 
familias que precisan de estruturas máis flexibles capaces de dar resposta ás súas 
necesidades (comedores escolares, transporte, actividades complementarias, formación 
permanente das persoas adultas...). Neste sentido, o calendario proposto pola Consellería 
abre unha nova posibilidade de homoxeneización horaria en todo o curso o cal non 
implica unha xornada escolar uniforme na que o horario do profesorado, do centro e do 
alumnado coincida na súa totalidade.
Non obstante, e na procura de maiores índices de éxito escolar que nos acheguen aos 
obxectivos europeos, poderíaselles prestar atención ás particularidades específicas 
dos centros e contando co acordo maioritario da comunidade escolar, caberían outras 
posibilidades encadradas no exercicio real da autonomía organizativa de cada centro.
27 de abril de 2007

http://participacioneducativa.blogspot.com/

�.�. BOLETÍN PARTICIPANDO

No mes de novembro de 2006 editouse o número 
0 do boletín informativo do Consello Escolar 
de Galicia Participando. O boletín, de carácter 
cuadrimestral (no mes de marzo de 2007 editouse 
o número 1), distribúese entre todos os centros de 
ensino non universitarios de Galicia, tanto públicos 
coma privados concertados, federacións de APAs, 
Sindicatos, Movementos de Renovación Pedagóxica, 
Asociacións de Estudantes, etc. Ten unha tirada 
media de dous mil exemplares e tamén se edita na 
páxina web do Consello.

A través deste boletín, o Consello Escolar de Galicia 
como órgano superior de consulta, participación 

e asesoramento sobre temas educativos, quere dar a coñecer a toda a comunidade 
educativa as iniciativas e accións que nel se desenvolven.





Participación en 
reunións, congresos, 
xornadas...

�
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6. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓNS, CONGRESOS, XORNADAS...

O Consello Escolar de Galicia participou ao longo do curso 2006/2007 en numerosas 
reunións, cursos, xornadas, congresos. A seguir enumeramos as máis salientables. 
Tamén reproducimos as conclusións e recomendacións dalgunhas xornadas nas que 
participamos por consideralas de especial relevancia xa que se trata de documentos que 
de non se recolleren nesta memoria serían de difícil consulta.

Xornada En lembranza da escola viva republicana desenvolvida en Vilagarcía de 
Arousa o 10 de setembro de 2006.

Congreso Convivencia i escola que se desenvolveu en Palma de Mallorca os días 28, 
29 e 30 de setembro de 2006. 

Reunión preparatoria dos XVII Encontros de Consellos Escolares Autonómicos e do 
Estado que se desenvolveu o día 29 de setembro de 2006 en Palma de Mallorca.

Xornadas Prevención das situacións de acoso nos centros educativos desenvolvidas na 
Coruña os días 10, 15 e 22 de novembro de 2006.

Xornada Políticas de integración de inmigrantes e boas prácticas desenvolvidas en 
Santiago de Compostela o día 27 de novembro de 2006.

Xornadas Formación Profesional xornada de calidade: boas prácticas, mellora 
continua que se desenvolveron en Santiago de Compostela os días 30 de novembro 
e 1 de decembro de 2006. 

Día escolar pola paz, Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2007.

Xornadas sobre o eTwinning que se desenvolveron en Santiago de Compostela os 
días 12 e 13 de xaneiro de 2007.

Reunión de presidentes de Consellos Escolares Autonómicos e do Estado en Valdepeñas, 
Cidade Real, o 28 de febreiro de 2007. 

Xornadas de presentación do Plan Valora, Santiago de Compostela, 1 e 2 de febreiro 
de 2007.

■

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Seminario para a paz, Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2007.

Xornadas Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria 
obligatoria, 1999-2006, desenvolvido en Madrid os días 5 e 6 de marzo de 2007.

Reunións preparatorias dos XVII Encontros de Consellos Escolares Autonómicos e do 
Estado os días 19, 20 e 21 de marzo de 2007 en Logroño.

3ª xornada Regional Familia y Escuela desenvolvida en Madrid o 14 de abril de 
2007.

XVII Encontros dos Consellos Escolares Autonómicos e do Estado que sobre As 
Ensinanzas Artísticas se desenvolveron nas Illas Baleares do 18 ao 21 de abril de 
2007.

Seminario monográfico La formación inicial y permanente de maestros y profesores 
organizado polo Consello Escolar do Estado os día 31 de maio e 1 de xuño de 2007 
en Madrid. 

Xornada A transformación da educación en Galicia que dentro de eixes 07, organizado 
pola Secretaría Xeral de Análise e Proxección da Xunta de Galicia, se desenvolveu en 
Santiago de Compostela o 6 de xuño de 2007.

V Congreso Internacional de Formación Profesional os días 18, 19 e 20 de xuño de 
2007 en San Sebastián.

Reunión preparatoria dos XVIII Encontros dos Consellos Escolares Autonómicos e do 
Estado o 19 de xuño en San Sebastián.

Presentación do Plan de mellora da calidade do ensino en Educación Infantil e 
Primaria en Santiago de Compostela o día 18 de xuño de 2007.

Entrega dos Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia en Santiago 
de Compostela o 19 de xuño de 2007.

Acto de fin de curso académico 2006/2007 no IES Marqués de Suances de Ferrol o 20 
de xuño de 2007. 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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20.
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22.
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Curso La participación en la educación desenvolvido en San Sebastián os días 12 e 
13 de xullo de 2007.

Asistencia á sesión do Parlamento de Galicia do 17 de xullo de 2007 na que se aprobou 
a Lei galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

Asistencia ao acto de entrega da medalla de ouro de Galicia a Isaac Díaz Pardo. 
Santiago de Compostela, 25 de xullo de 2007.

�.1. CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS DE ACTUACIÓN DOS XVII ENCONTROS DE 
CONSELLOS ESCOLARES AUTONÓMICOS E DO ESTADO: AS ENSINANZAS ARTÍSTICAS.

Do 18 ao 21 de abril de 2007, desenvolveuse en Baleares o XVII Encontro de Consellos 
Escolares Autonómicos e do Estado no que se debateu e reflexionou sobre a situación 
das Ensinanzas Artísticas no sistema educativo. 

Neste encontro aprobouse o documento final denominado As Ensinanzas Artísticas 
que recolle as dimensións e obxectivos destas ensinanzas, o marco legal e o contorno 
europeo, o profesorado, a didáctica, o alumnado e os centros que imparten as ditas 
ensinanzas. 

Os Consellos Escolares Autonómicos e o do Estado, coma órganos de consulta e 
participación democrática da comunidade educativa na ensinanza non universitaria, 
desexan facerlles chegar as súas propostas e suxestións á comunidade educativa, aos 
medios de comunicación, á sociedade en xeral e ás administracións competentes para 
que o desenvolvemento normativo destas ensinanzas tome en consideración os puntos 
de vista e as reflexións recollidas no apartado de Conclusións e, deste xeito, dea cumprida 
e acertada resposta ás necesidades educativas que a sociedade vén formulando.

Ademais, enriqueceuse a reflexión conxunta debido ás achegas contidas noutros 
documentos, xerados a partir do guión de traballo acordado e que ofrecen, por unha 
banda, os datos sobre a situación das ensinanzas artísticas nas diferentes comunidades 
autónomas e por outra, as experiencias e proxectos que pola súa calidade, orixinalidade, 
especificidade e interese foron presentados como reflexo destas ensinanzas neste XVII 
Encontro.

Logo do oportuno debate ao longo das distintas xornadas, recóllense a seguir as principais 
conclusións do estudo sobre a situación das ensinanzas artísticas, destacando algúns 

23.

24.

25.
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aspectos relevantes aos que se lles debería prestar maior atención e dedicarlles esforzos 
prioritarios.

 Como consecuencia, os Consellos Escolares Autonómicos e o do Estado presentan as 
seguintes consideracións e propostas de actuación:

A: AS ENSINANZAS ARTÍSTICAS E A FORMACIÓN DO ALUMNADO

1. Contribución das ensinanzas artísticas á formación de todo o alumnado: 

Os Consellos Escolares queren subliñar o 
extraordinario valor das ensinanzas artísticas para a 
formación e o benestar das persoas, polo conxunto 
de valores cognitivos, afectivos e de estímulo das 
capacidades expresivas, creativas e emocionais 
que proporcionan. Así mesmo poñen de manifesto 
a enorme contribución da educación artística aos 
valores sociais, sendo instrumento de socialización, 
de comunicación, de inclusión, de participación e, 
en definitiva, de cohesión social, ao constituíren 
unha linguaxe universal e intercultural que pode 
ser vehículo de relación e patrimonio de todos e 
cada un dos membros da sociedade.

De todo isto infírese a necesidade de ofertar de 
maneira destacada este tipo de ensinanzas dentro da 
educación integral, como factor de desenvolvemento 
da personalidade dos alumnos e alumnas e a 
conveniencia de realizar unha axeitada divulgación 
da información sobre as ensinanzas artísticas de 
réxime especial, como unha opción igualmente 
válida de formación persoal e profesional. 

A formación cultural e artística da cidadanía ten moito que ver coa política educativa e 
por iso é fundamental que exista unha estreita relación e un traballo coordinado entre as 
consellerías de educación e cultura. 
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2. Centros integrados e/ou ensinanzas integradas: 

Xa que as ensinanzas elementais e as ensinanzas profesionais de música e danza coinciden 
cos tramos de idade na que os alumnos e alumnas cursan a educación primaria, a ESO, 
o bacharelato e a FP, faise imprescindible incrementar as medidas que fagan posible 
conciliar ambos os dous estudos, como son as validacións, as adaptacións curriculares 
e sobre todo os centros integrados de ensinanzas de música e danza con ensinanzas 
xerais, así como asegurar que esa simultaneidade poida ser coñecida polos alumnos e 
alumnas que xa cursan estas ensinanzas e os que puideran cursalas. 

Tamén cómpre que os centros de ensinanzas artísticas e os de réxime ordinario colaboren 
e se beneficien mutuamente, tanto das actividades culturais como das curriculares. Neste 
sentido a colaboración entre o profesorado de ambas as dúas tipoloxías de centros pode 
ser útil para compartir asesoramento e formación específica sobre determinados temas.

3. Bacharelato de artes:

Para asegurar que esta modalidade de bacharelato estea verdadeiramente ao alcance do 
alumnado é conveniente subliñar a importancia da orientación en orde á conveniencia 
e adecuación dos intereses e capacidades dos alumnos e alumnas á hora de elixir o 
itinerario académico que lles conveña, así como establecer medios de información 
extraordinarios sobre o bacharelato de arte en canto á oferta de vías, centros, validación 
de materias, conciliación coas ensinanzas de réxime especial, etcétera. 

B: REGULAMENTACIÓN DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS

Nesta etapa de cambio normativo, dende a extensa regulamentación establecida na Lei 
orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE) á 
aprobación da nova Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (LOE) e os recentes 
Reais decretos que a desenvolven, os Consellos Escolares queren deixar constancia das 
súas consideracións ao respecto:

1.  Ensinanzas elementais de música e danza:  

Tendo en conta de que cada comunidade autónoma vive unha realidade distinta en canto 
ás posibilidades de desenvolvemento, organización e infraestruturas das ensinanzas 
elementais, correspóndelles ás administracións educativas de cada comunidade a 
regulamentación da ensinanza elemental nos conservatorios.
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Ao mesmo tempo, é necesaria a consolidación e ampliación da oferta pública de 
ensinanza musical e de danza elemental, sendo desexable a coordinación de todas as 
administracións educativas de modo que se garanta a calidade educativa a través da 
regulamentación dos distintos aspectos curriculares.

2. Ensinanzas profesionais de música e danza: 

En canto ás ensinanzas profesionais de música e danza, os Consellos Escolares opinan que 
debería establecerse unha clara correlación co Catálogo de Cualificacións Profesionais, 
para situalas nas familias profesionais pertinentes e dotalas dos niveis de cualificación 
específicos destas ensinanzas. 

Tamén sería necesario revisar a coordinación entre os ciclos profesional e superior de 
música e danza.

De igual xeito, os Consellos Escolares recoméndanlles ás administracións estatal 
e autonómicas que promovan a coordinación necesaria coa fin de que se facilite a 
mobilidade do alumnado. 

3. Ciclos formativos:

Parece conveniente contar coa familia profesional de “Artes e Artesanías” para permitir 
deste xeito a inclusión doutras profesións relacionadas co ámbito artístico en xeral e na 
que se puideran ofertar ciclos formativos que respondan a perfís profesionais demandados 
polas necesidades do mundo artístico coma as de “luthier”, “arranxo de composicións 
musicais”, “afinador”, “tremoísta”..., que necesitan un recoñecemento mediante unha 
cualificación oficial. As técnicas das artes do espectáculo en vivo (técnicos de maquinaria, 
de escenario, de luminotecnia, de utilería, rexedores, etcétera) poderían regulamentarse 
de forma análoga ao establecido para os ciclos formativos de artes plásticas e deseño, 
dándolles así recoñecemento académico a profesións de gran demanda no teatro. 

Ao mesmo tempo, vese oportuno equiparar a duración das prácticas dos ciclos 
formativos de artes plásticas e deseño coa que se prevé para os ciclos formativos da 
formación profesional; potenciar as relacións coas empresas interesadas na contratación 
de profesionais que acrediten as respectivas cualificacións que se adquiren nas escolas 
de artes plásticas; aplicar un novo currículo, xa que algunhas ensinanzas baséanse en 
procesos que desapareceron no ámbito profesional, especialmente todas aquelas nas 
que é aplicable a dixitalización, e igualmente contemplar a posibilidade de validar os 
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módulos cursados en ciclos formativos de artes plásticas do mesmo modo que se validan 
outros módulos de formación profesional. 

4. As ensinanzas artísticas superiores: 

Os Consellos Escolares, conscientes da dificultade que supón que se impartan as 
ensinanzas superiores nun marco organizativo análogo ao dos centros de ensinanza de 
réxime xeral da educación secundaria que non lle é propio, e coñecedores, por outra 
banda, dos retos de converxencia no espazo europeo de educación superior, manifestan 
que é necesario:

-  Dotar os centros que impartan estudos superiores dos mecanismos propios de tal 
condición, é dicir: da súa personalidade xurídica e da autonomía administrativa e 
académica axeitadas.

-  Adecuar as diferentes ensinanzas artísticas superiores ao espazo de ensinanza 
superior europea.

-  Facilitarlles aos estudantes e titulados destas ensinanzas o acceso aos estudos 
universitarios en condicións análogas ao resto de estudantes e titulados 
universitarios.

Así mesmo parece conveniente que, dentro de cada comunidade autónoma, se debería 
crear un organismo que se encargue da coordinación das ensinanzas artísticas superiores 
e que ao seu tempo estableza a oportuna coordinación co acabado de crear Consello 
Superior de EE AA.

5. Regulamentos específicos de centros que imparten ensinanzas artísticas: 

Faise necesario e urxente que as administracións educativas que aínda non lexislaran 
ao respecto no ámbito das súas competencias elaboren a normativa necesaria para 
desenvolveren os regulamentos orgánicos de centros que imparten ensinanzas artísticas, 
de acordo co previsto nas leis de educación sobre os seus órganos de goberno, de 
participación e de coordinación didáctica, prestando a necesaria atención á autonomía 
de xestión e pedagóxica dos ditos centros. 
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Presidentes dos Consellos Escolares Autonómicos e do Estado nos XVII Encontros de Baleares.

C: A SITUACIÓN DO PROFESORADO QUE IMPARTE ENSINANZAS ARTÍSTICAS

1. A formación do profesorado: 

Os Consellos Escolares cren necesario establecer unha formación inicial do profesorado 
na que se garantan os coñecementos axeitados e as didácticas específicas, así como a 
utilización das tecnoloxías da información e a comunicación e a formación en linguas 
estranxeiras de todo o profesorado, independentemente da súa especialidade.

Para aseguraren esta formación, as administracións educativas deberían redobrar os seus 
esforzos e prestar máis apoio e facilidades para a formación inicial e permanente do 
profesorado de música, danza, arte dramática, artes plásticas e deseño e conservación 
e restauración de bens culturais; potenciar liñas específicas dentro da formación 
permanente, así como fomentar a subscrición de convenios con aquelas institucións 
cuxa formación é demandada por este profesorado, e dar máis facilidades para acreditar 
a formación que se obtén nestas. 
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2. Compatibilidade docencia-práctica artística: 

Tendo en conta que a cualificación deste profesorado está asociada, non soamente ao 
coñecemento e dominio de destrezas técnicas ou mecánicas e á súa capacidade para as 
transmitir, senón tamén á interpretación ou produción de obras, sería conveniente que o 
profesorado puidera compatibilizar a súa función docente co exercicio doutras actividades 
profesionais, sendo necesario para iso que a administración competente regulamente de 
xeito realista e eficaz estas compatibilidades, garantindo sempre a calidade na prestación 
do servizo educativo. 

D: ENSINANZAS ARTÍSTICAS, ENTIDADES LOCAIS E ENTIDADES CULTURAIS E 
EDUCATIVAS SEN ÁNIMO DE LUCRO.

Recoñecendo que as entidades locais e as entidades culturais e educativas sen ánimo de 
lucro tiveron un protagonismo excepcional na creación e desenvolvemento, sobre todo, 
de escolas de música e danza en todo o Estado e, aínda que en menor medida, de centros 
que imparten ensinanzas de artes plásticas e as escolas de teatro, sería desexable que 
se continuara e, se é o caso, se incrementara o apoio e coordinación entre as distintas 
administracións públicas.

Como resumo de todo o exposto, os Consellos Escolares Autonómicos e o do Estado 
queren trasladarlles á comunidade educativa e á sociedade a importancia das ensinanzas 
artísticas para a formación integral das persoas.

Por iso, formúlanlles ás administracións educativas este conxunto de conclusións e 
propostas para que:

-  dentro do seu ámbito de competencias, continúen profundando nunha ordenación 
global das ensinanzas artísticas que abranga novas ensinanzas requiridas pola 
evolución da nosa sociedade;

-  elaboren un mapa coherente de ensinanzas artísticas no marco da distribución de 
competencias autonómicas para conseguir unha mellor coordinación e adecuación 
do investimento educativo,

-  e en definitiva, para que desenvolvan unha política educativa clara e de futuro 
para este tipo de ensinanzas que, ademais do seu aporte específico, resultan 
enormemente beneficiosas para o pleno desenvolvemento e benestar das persoas, 
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ademais de constituíren unha linguaxe universal que pode ser vehículo de relación, 
de participación e de cohesión social.

Membros do Consello Escolar de Galicia nos Encontros de Baleares

�.2. CONCLUSIÓNS DO CONGRESO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR

1. Debemos ser moi cautos á hora de facermos valoracións e estudos comparativos sobre 
o tema xenérico de violencia escolar entre diferentes contextos, xa que os indicadores, 
criterios, mesmamente os conceptos, son distintos e poden levarnos a conclusións 
erróneas.

Neste sentido, podémonos informar dos diferentes modelos e plans que se están a 
desenvolver noutros países, noutras comunidades..., pero dificilmente os poderemos 
implementar na nosa realidade sen introducir cambios moi substanciais. 

Concretamente, o doutor Dan Olweus, unha autoridade mundial no tema do “Bullying”, 
respondeu de xeito negativo a unha pregunta sinxela, directa e inquirida de xeito 
persoal, en relación á aplicabilidade do programa Olweus para a prevención do Bullying 
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en España, en Galicia, en calquera comunidade, xa que o contexto é diferente. Diferente 
o contexto social, as rutinas do ensino, os medios económicos e materiais, a cultura 
profesional...

Esta recomendación pódenos servir para calquera programa desenvolvido en calquera 
outro lugar. Debemos beber de todas as fontes, pero ao final deberemos peneirar ben o que 
cada programa ofrece e adaptalo á realidade única e irrepetible de cada contexto escolar. 
Podemos artellar un plan marco, pero sempre o suficientemente flexible para permitir 
introducir as variables que peculiarizan cada concello, cada centro, cada situación.

2. Segundo os datos recollidos nos estudos que se desenvolveron en Noruega, Inglaterra, 
Estados Unidos..., as rapazas tamén exercen o Bullying, aínda que normalmente utilizan 
medios máis sutís e non recorren tanto á forza física coma os rapaces. É bastante frecuente 
que as rapazas exerzan a violencia, ou o acoso, contra outras rapazas e non tanto cara 
aos rapaces.

3. Dentro dos programas de prevención e loita contra a violencia escolar, non soamente 
se están a elaborar protocolos de actuación para a defensa das vítimas, ou medidas 
punitivas contra os acosadores, senón que tamén se incide en lograr que o “grupo de 
pasivos” pase a ser activo na defensa das vítimas. Poderiamos establecer así tres grandes 
grupos cos que traballar: as vítimas, os acosadores e o grupo dos pasivos. Evidentemente 
no traballo específico con cada grupo deberemos contar coas familias, profesorado...

4. Resulta moi interesante, de cara a planificar pautas e protocolos de actuación, 
analizar o perfil dos acosadores (Bullies) e dos acosados. Estudos acabados de realizar 
demostraron datos “preocupantes” a respecto dos acosadores: En Noruega, o 60% dos 
acosadores escolares, tiveron posteriormente e antes dos 24 anos problemas xudiciais, 
é dicir, cando menos unha detención policial. Dese 60%, o 40% reincidiron ata tres 
veces. 

5. Non hai ningunha investigación máis ou menos científica e fiable que avale 
semellante afirmación, pero todo parece indicar que a práctica de deportes violentos, 
ou que contemplan prácticas que puideramos dicir que conteñen certa violencia ou 
agresividade, como poden ser as artes marciais, favorecen o “Bullying”.

6. Para a implementación de calquera programa ou plan son necesarias unhas condicións 
mínimas, entre elas:
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Que os adultos sexan conscientes do problema. Parece mentira, pero ese é un factor 
fundamental, recoñecido polas propias vítimas da violencia escolar. A percepción 
que teñen é que os adultos non son conscientes ou sabedores dese problema. Os 
expertos din que é máis importante a percepción do problema dos adultos cá do 
alumnado á hora de previr o acoso. Está demostrado que cando os adultos son 
plenamente conscientes do problema e o alumnado o percibe así, os casos diminúen 
considerablemente.
Compromiso da dirección do centro e de máis do 50% do profesorado.
Coñecementos e competencia. Formación dos implicados. Non todas as ideas valen. 
Non chega con amosar interese e facer algo, simplemente. Hai que ter moito coidado. 
Á hora de abordarmos un plan de acción, deberemos saber moi ben o que queremos e 
formarnos para actuar, senón poderemos estar incidindo negativamente na solución 
do problema. Unhas malas prácticas, ou plans intuitivos, aínda contando con moi 
boas intencións, poden facer que os casos de violencia escolar aumenten.
Disposición e interese para cambiar as rutinas educativas.
Análise global do clima escolar. Non soamente se teñen en conta os posibles conflitos 
entre o alumnado, senón tamén entre o profesorado e alumnado, e os conflitos entre 
profesores.

7. Nos países nórdicos consideran que a mediación en conflitos é incompatible coa 
aplicación dos programas de prevención de Bullying. Deberemos matizar en canto a que 
os seus programas están pensados para as actitudes realmente violentas, o que denominan 
como Bullying, e nós estamos a pensar máis en casos de indisciplina e absentismo 
escolar; disrupcións que poden derivar en conflitos e tamén en agresións físicas. Estes 
últimos casos son máis puntuais e, de momento non presentamos índices tan alarmantes 
coma noutros países ou contextos específicos. Por isto, o tema da mediación entre iguais 
non é unha liña de traballo que debamos desbotar; o que si debemos ter claro é que se 
trata dunha liña de traballo para determinados casos e que, efectivamente, por si soa non 
é quen de resolver o problema global, aínda que si contribúe a mellorar o clima escolar 
e a resolver puntualmente problemas cotiás de indisciplina e que atallados a tempo non 
chegarían a converterse en acoso ou en actos violentos.

8. Os plans de acción deben ser integrais. A escola por si mesma non pode resolver 
os problemas de violencia. Esta maniféstase na escola porque a sociedade é violenta. 
Paralelamente ás actuacións na escola son necesarias outro tipo de iniciativas, doutras 
institucións, que deben mellorar as condicións de vida das familias marxinais, inmigrantes, 
etc., xa que, en moitos casos están detrás do alumnado máis conflitivo. Dende a escola 
pódense tomar medidas e establecer lazos de colaboración coas familias, pero debemos 

•

•
•

•
•
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artellar unha chea de estratexias para achegar ás familias ao centro. Precisamente son 
as familias problemáticas as que nunca aparecen. A escola debe cambiar, a cultura 
profesional dos profesores tamén. A escola debe abrirse á comunidade, debe dotarse 
de servizos complementarios que axuden ás familias. Está xurdindo o concepto do 
“Empowerment”, dotar de poder, de recursos, de estratexias aos distintos actuantes 
nestes procesos. 

9. Existen medidas que se poden tomar para diminuír os casos de indisciplina. Fálase 
do “acoso” que exerce o profesorado sobre o alumnado cando o ridiculiza, cando o deixa 
en evidencia, cando o insulta ou simplemente lle chama “parvo”. Fálase das inxustizas e 
agravios que se cometen co alumnado cando non se fixan criterios de avaliación, non se 
ensinan os exames ou non se lles explican dúbidas... Proponse cambiar dun modelo ou 
estilo baseado no dominio-submisión, a outro baseado no respecto mutuo. Poden servir 
de guía as 10 recomendacións que Mª José Díaz Aguado presenta no seu relatorio.

10. Aparece a denominación de “Cyberbullying” como aquel bullying que se realiza a 
través de medios electrónicos: mensaxes por móbil, correo electrónico, páxinas web, 
chat, filmacións en cámara... Son tres os factores que fan que este tipo de acoso sexa 
percibido polas propias vítimas coma máis cruel có tradicional. Hai tres factores de suma 
importancia neste tipo de acoso: as vítimas non teñen lugar onde se agochar (é a través 
da rede e non se precisa a súa presenza física, polo que perdura no tempo; non se limita 
exclusivamente ao intre concreto no que se produce a “agresión”), ten máxima audiencia 
e dáse o que denominan “invisibilidade do acosador”.
Estudos feitos en Inglaterra proporcionan datos do Bullying e Cyberbullying. No ano 
2003 o 17% do alumnado sufría bullying e un 3% cyberbullying. Logo dos programas de 
prevención do bullying aplicados, no 2005 o bullying baixou ata un 14%, sen embargo 
na actualidade estímase que entre un 22% e un 27% do alumnado sofre algún tipo 
de cyberbullying. É polo tanto un fenómeno que está aumentando considerablemente. 
Deberiamos telo moi presente xa que no noso país irá en aumento na medida en que as 
novas tecnoloxías se introduzan definitivamente nas escolas e fogares.
O alumnado considera que os adultos son menos conscientes do cyberbullying có 
bullying tradicional. Un paso importante que hai que dar é conseguir que as vítimas 
“non sufran en silencio”, xa que esta é a tendencia máis usual entre eles. Normalmente 
a súa autoestima é moi baixa e nin sequera comentan o problema cos pais, profesores e 
amigos. Unha primeira axuda consiste en dotar ás vítimas de mecanismos de autodefensa 
para vencer ese desamparo e desasosego.
“As labazadas alegres” que se filman nos teléfonos móbiles, soen ser cada vez máis 
frecuentes.
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Consideramos que é moi probable que no perfil dos acosadores cibernéticos exista un 
pasado de vítima da violencia escolar, da violencia física. O maltratado ten bastantes 
papeletas, se non se educa, para se converter no futuro nun maltratador. Neste caso, 
aqueles que son máis febles fisicamente, poden utilizar as novas tecnoloxías como 
vinganza e como medio de aumentar a súa autoestima, e suplen a forza física pola 
competencia. Estas ex-vítimas ven no cyberbullying un medio de acosar e gañar 
autoestima e así superar o seu illamento social. Non existen estudos rigorosos sobre a 
evolución no tempo das vítimas, aínda que si sobre os acosadores, como xa indicamos 
anteriormente.

11. Os programas que se aplican na maioría dos países europeos son programas de 
prevención e de intervención. Baséanse en promover actividades e plans para reducir 
a agresividade, educar na tolerancia e no coidado dos demais. Os programas escolares 
por eles mesmos non poden acabar coa violencia, pero poden axudar, e moito. Noutros 
países están intentando controlar a emisión de imaxes violentas na televisión, cando 
menos na pública. Hai profesores especializados e que, logo de recibir formación, 
“coidan” os recreos e tempos de lecer do alumnado e fanse moi visibles, poñendo 
chalecos rechamantes co nome do programa específico de prevención da violencia (ABC, 
Tolerancia O, Zero, etc.). Os centros educativos están cheos de carteis antiviolencia, etc. 
Teñen elaborados protocolos de actuación para os casos máis usuais e coidan moito 
o aspecto publicitario e visual dos centros. Intentan que calquera vítima teña a quen 
acudir en secreto.

12. Cando se creen os observatorios de convivencia, é aconsellable elaborar un modelo 
de acción que calquera centro educativo poida adaptar ás súas propias características. 
Non se trata simplemente de lexislar que cada centro deberá incluír no seu Proxecto 
Educativo un plan de acción, senón que ademais hai que lles facilitar esa elaboración.

13. Os modelos que se elaboren deberían ser incluíntes, é dicir, que impliquen a todos os 
sectores da comunidade educativa. Ademais deben fundamentarse en políticas educativas 
consensuadas. Deben proporcionar recursos para o profesorado, o alumnado e as familias. 
Deben incluír medidas de axustes organizativos. Deben ir acompañados da necesaria 
formación e deben elaborarse estratexias de liderado para conseguir o compromiso real 
dos educadores e das familias. En contextos moi específicos, a mediación entre iguais, as 
técnicas de resolución de conflitos poden resultar positivas, aínda que por si non sexan 
quen de resolver os problemas de violencia ou acoso escolar.

14. Un aspecto pouco tratado e que dende o noso punto de vista ten certa importancia, 
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é o estudo do clima escolar e da importancia que os conflitos entre profesores teñen na 
súa determinación. Este factor é determinante á hora de conseguir o compromiso do 
profesorado. As rutinas escolares, organizativas..., dos centros limitan calquera plan que 
leve consigo un cambio. ¿Realmente estamos dispostos a cambiar? Acaso, ¿os profesores e 
profesoras preguntámonos se somos bos profesores? Nos centros, ¿existen mecanismos de 
avaliación que busquen a optimización da ensinanza-aprendizaxe? ¿Que formación temos 
os profesores? ¿Profesores de materia? ¿Somos nós os adultos, os preparados e polo tanto 
a quen lle resulta máis doado ter paciencia, man esquerda e saber levar as situacións 
conflitivas cara a terreos de reeducación? ¿Debemos reprimir, castigar..., educar?

15. Os centros educativos deben abrirse á comunidade e instalarse en metodoloxías 
positivas que teñan por obxectivo a inclusión e o éxito de todos e todas. Trátase de 
alcanzar o concepto de que todos formamos parte do centro. Para iso é importante que 
o centro estea integrado no contorno. Esa pode ser unha boa estratexia para que as 
familias se acheguen ao centro. Sempre nos estamos a queixar da falta de colaboración 
das familias, pero ¿que facemos para posibilitar esa participación? ¿Que facilidades lles 
damos?

16. Debemos insistir na necesidade de formar ao profesorado en técnicas de xestión 
de grupos e de conflitos. Debemos mellorar as habilidades do profesorado e tamén 
do alumnado en estratexias de relacións sociais. Debemos adestrarnos en técnicas de 
negociación, intermediación e resolución de conflitos.

17. Os medios de comunicación están, por veces, a crear un alarmismo social que non 
se corresponde coa realidade maioritaria das nosas aulas. De momento os casos de acoso 
escolar non son tan significativos e, de selo, presentan unhas circunstancias sociais 
determinadas. Debemos distinguir ben entre o acoso escolar, que non é tan maioritario, 
e os problemas de indisciplina que se dan comunmente nas aulas e que son os que están 
incidindo negativa e constantemente na dinámica de clase.
Estas condutas “disruptivas” ou de indisciplina levan ao absentismo escolar e á 
fatiga profesional e son o pan de cada día nas nosas aulas. Neste sentido, debemos 
apostar por conceptos como son: a tolerancia, o respecto á diferenza, a diversidade e o 
interculturalismo. 

18. Na resolución das situacións de indisciplina, a acción titorial é fundamental. Debe 
recoñecerse e fortalecerse, tamén economicamente, o papel que han xogar os titores. 
A súa acción debe basearse na reflexión, colaboración, contextualización, avaliación e 
compromiso profesional.
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�.3. CONCLUSIÓNS DAS XORNADAS A FORMACIÓN INICIAL E PERMANENTE DE 
MESTRES E PROFESORES:

Existe un acordo xeneralizado sobre a importancia e o protagonismo que lle corresponde 
ao profesorado do que tivemos constancia no Seminario que acabamos de desenvolver, 
tanto pola boa acollida que o tema tivo nos diferentes sectores sociais implicados na 
educación, coma polo interese e o rigor dos relatores e debates que vimos de escoitar 
estes días.

Os responsables do Ministerio informaron do significado que para a formación de mestres 
e profesores terá a reforma dos estudos universitarios que pretende non soamente a reforma 
dos títulos, senón tamén acadar un modelo europeo exportable e atractivo, e o logro 
dunha educación universitaria de calidade e ao alcance de todos. A creación do Espazo 
Europeo de Educación Superior require a posta en práctica de iniciativas normativas que 
permitirán que no curso 2008/2009 empecen a se impartiren os novos títulos de grao e 
que os primeiros graduados universitarios saian das facultades en 2012.

A nova estrutura da educación superior organízase en tres ciclos: Grao (con 240 créditos 
que inclúen ensinanzas prácticas, prácticas externas e mobilidade, cunha duración de 
4 anos), Máster de 60 créditos e Doutor: 60 créditos de formación e tese aprobada. O 
modelo terá unha importante flexibilidade na combinación da formación coa experiencia 
para establecer a transición entre o modelo actual e o que se está a regulamentar (o grao 
poderá adquirirse pola vía académica ou polo recoñecemento do grao a un diplomado 
con experiencia).

As novidades do novo sistema, ademais do cambio de estrutura das ensinanzas, atópanse 
no afondamento da autonomía universitaria e na autonomía curricular que supón a 
desaparición do Catálogo de Títulos establecido polo goberno. Este sistema supón 
que as decisións deben ser harmónicas porque terán que combinar as competencias 
constitucionais que lle corresponden ao Estado e ás Administracións educativas coa 
autonomía universitaria.

Agora ben, o afondamento da autonomía universitaria non está exenta de dificultades 
cando se trata de regulamentar unha excepción, como é o caso que nos ocupa. Cando o 
título universitario habilita para unha profesión regulada ou titulada, como ocorre cos 
mestres e cos profesores de secundaria, cómpre que sexa rexida por unha lei de carácter 
estatal. A esta excepción á autonomía curricular das universidades súmase a ausencia de 
normativa educativa de carácter supranacional.
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A formación do profesorado cobra unha especial relevancia no momento actual no que 
as previsións demográficas e as xubilacións do profesorado en exercicio indican que se 
necesitarán máis de 200.000 profesores ata o curso 2015.

O profesorado é o piar para conseguirmos unha educación de calidade e a súa formación 
debe corresponder ás demandas e necesidades sociais, polo que o perfil do mestre ha 
ser o dunha persoa culta, que combine saberes específicos e didácticos, que sexa quen 
de empregar recursos para transformar eses saberes en elementos de aprendizaxe, que 
teña conciencia social para educar en valores democráticos a cidadáns críticos, que saiba 
incorporar o contorno coma parte activa do territorio educativo e que teña capacidade 
afectiva.

Un avance incontestable da nova educación superior é a implantación dun título de 
mestre de carácter universitario cunha formación de 4 anos. Existirán dous graos, un de 
infantil e outro de primaria que se obterán con 240 créditos. O Ministerio de Educación 
e as Comunidades Autónomas establecerán unhas directrices que conformarán 
o marco de referencia (en torno ao 60/70 % das materias) que terán que asumir as 
universidades encargadas de poñer en práctica os plans de estudos e de decidir quen 
imparte as novas ensinanzas. En todo caso, terán carácter fundamental as prácticas 
docentes, o desenvolvemento das competencias básicas e o coñecemento do contorno. 
Así mesmo, para un desenvolvemento axeitado dos plans de estudo é imprescindible o 
desenvolvemento de vínculos igualitarios entre a universidade e a escola.

A formación do profesorado de educación secundaria será a de grao máis un máster 
de 60 créditos que proporcione formación pedagóxica e didáctica, proposta de xeito 
xenérico no artigo 100 da LOE, e especificamente para cada ensinanza nos artigos 94 a 
98, cubrindo unha demanda social que consideraba deficiente a formación pedagóxica 
do profesorado de secundaria proporcionada polo CAP. Tamén neste caso as directrices 
marcadas polo Estado situaranse en torno ao 60/70%. O máster contará con módulos ou 
materias relativas, segundo a especialidade, para complementar a formación disciplinar, 
a formación didáctica, a formación pedagóxica, psicolóxica e sociolóxica en xeral, así 
coma a iniciación á investigación e á innovación educativas. Tamén neste caso terá unha 
especial importancia o “practicum”.

A formación inicial do profesorado (científica, pedagóxica e didáctica) convértese nun 
elemento esencial para a titulación e para a regulamentación profesional, porque é 
un garante da calidade. Esta esixencia de capacitación así coma a consideración da 
formación permanente do profesorado coma un dereito e un deber recóllense no borrador 
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do Estatuto do Funcionario Docente que se está a elaborar de forma consensuada entre 
o Ministerio de Educación, as Comunidades Autónomas e as Organizacións Sindicais 
en sintonía co xa vixente Estatuto Básico do Funcionario Público. Así, a formación 
permanente do profesorado seguirá recibindo unha atención preferente por parte do 
MEC e das Administracións educativas.

Nos relatorios expostos neste seminario presentouse o estado da cuestión tal e coma se 
atopa formulado no momento presente e, quizais por iso, preséntanse algúns ámbitos 
nos que non resulta prudente levar a cabo afirmacións categóricas. Anunciouse que 
antes de que acabe o ano comezaría a tramitación dos Decretos correspondentes.

Á información proporcionada polos responsables educativos e ao debate posterior 
suscitado por esta, os expertos, representantes das organizacións sindicais e a activa 
participación dos asistentes ao seminario achegou enfoques que serviron para 
introducir enriquecedores puntos de vista no debate e que incrementaron o seu rigor e 
profundidade.

Existe acordo na oportunidade de mellora da formación de profesores que representa o 
Espazo Europeo de Educación Superior e, particularmente, na prolongación da formación 
dos futuros mestres a 4 anos, cumpríndose así unha vella aspiración do maxisterio. 
Tamén se considera un avance o máster dun ano para os profesores de secundaria aínda 
que será preciso completalo coa formación permanente. Pero a importancia da formación 
do profesorado é tal que non pode resolverse cun debate técnico, senón que require un 
amplo e profundo debate social.

Apuntouse a necesidade de elaborar diagnósticos axustados sobre as necesidades 
de formación e avaliacións que proporcionen datos sobre as carencias da ensinanza 
aprendizaxe de tal maneira que se acerte sobre os contidos axeitados ao perfil dos novos 
mestres e profesores. Sobre as competencias e a formación dos mestres e profesores 
propúxose un decálogo que suscitou un amplo consenso (nel destacan, ademais doutras 
competencias, o dominio das diversas linguaxes para comprendermos o mundo no 
que vivimos, a capacidade de reflexión sobre a práctica educativa, o coñecemento 
dos suxeitos e a atención á diversidade do alumnado, o traballo en equipo, a xeración 
de empatía, a cultura interdisciplinar ou a vocación e o compromiso). Na formación 
dos futuros docentes deberán intervir non soamente os profesores das facultades de 
educación, senón tamén mestres e profesores experimentados.

Fíxose referencia á perspectiva internacional sobre a formación inicial de mestres 
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e profesores de secundaria a partir dun estudo comparativo acerca da formación do 
profesorado de matemáticas das escolas primarias e niveis inferiores de ensinanza 
secundaria.

Algúns formularon que se debería aproveitar esta oportunidade para crear unha titulación 
común para o conxunto dos docentes da ensinanza obrigatoria que facilite a creación 
dun corpo único de profesores.

Dende algunhas posicións formuláronse aspiracións de lograr un corpo docente único 
para impartir as ensinanzas non universitarias, circunstancia que levaría consigo unha 
formación inicial substancialmente similar. Non obstante, a lexislación aprobada nesta 
materia optou por unha diferenciación de corpos docentes segundo as distintas etapas 
que son impartidas no sistema educativo, sen que iso supoña en xeito algún detrimento 
no prestixio social ou profesional do docente.

A esixencia de que a formación inicial dos mestres deba acadar o título de Grao 
universitario foi valorada moi favorablemente por algunhas intervencións. Non obstante 
outras posturas puxeron de relevo que a pesar diso mantéñense diferenzas entre os 
corpos docentes en canto á formación inicial e que iso podería afectar á consideración 
social do docente que imparte ensinanzas non universitarias.

Por outra banda, nos últimos anos producíronse cambios curriculares continuados que 
fan difícil a adaptación do profesorado aos mesmos coa formación inicial recibida. Sería 
esencial que se debatese sobre cales son as aprendizaxes e as competencias básicas 
que deben adquirir os alumnos na ensinanza obrigatoria para que a selección desas 
aprendizaxes non deba realizala individualmente cada profesor. Neste sentido, proponse 
a creación dun organismo independente encargado de revisar os currículos á luz da 
investigación educativa en colaboración coas universidades que se encargan da formación 
inicial.

Nas intervencións púxose de manifesto a necesidade de que os novos plans destinados 
á formación inicial docente se centraran tanto nos contidos coma nas competencias que 
a sociedade lle reclama ao docente. Estas competencias docentes deberían acadar un 
papel máis relevante que o que desempeñan na actualidade nos plans de estudo. A este 
respecto, tamén se debe considerar que o recoñecemento das competencias profesionais 
vai gañando terreo na nosa lexislación educativa a través de figuras coma a habilitación 
docente ou os profesores especialistas. Así mesmo débese ter en consideración a 
recente potenciación da autonomía universitaria á hora de elaborar os plans de estudo 
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correspondentes que terá unha influencia decisiva na materia que estamos a tratar.

Así mesmo, foi tamén formulada a necesidade de que o máster dirixido ao profesorado 
de educación secundaria tivera un período lectivo superior ao fixado nun principio. 
En calquera caso, tendo en consideración que os proxectos normativos que deben 
regular a materia se atopan en fase de estudo, a asignación horaria definitiva deberá 
contemplar as distintas variables que inciden no caso. Non obstante, dende outras 
posicións evidenciouse a mellora que o novo máster suporá en canto á formación inicial 
do profesorado respecto ás actuais ensinanzas de aptitude pedagóxica e especialización 
didáctica.

Por outra banda foi retomada a problemática da carreira docente, non soamente dende 
unha perspectiva vertical senón tamén dende un plano horizontal. Ao respecto foron 
ampliadas as informacións que aluden ao contido de diversos proxectos normativos da 
Administración, entre os que se atopan o Estatuto da Función Pública Docente, que estará 
en liña co Estatuto do Funcionario Público, onde se recollerá a posibilidade de levar a 
cabo unha progresión horizontal baseada en oito graos, con efectos económicos, aos que 
se accederá tras seis anos de docencia ou de tres anos de docencia coa correspondente 
avaliación favorable. Polo que afecta á promoción docente de carácter vertical púxose 
de relevo que esta promoción xa se atopa en vigor na normativa que regula o acceso a 
corpos docentes.

Os mestres e profesores levan moito tempo realizando un calado e inestimable esforzo 
persoal na súa formación continua para ser cultos, sabios, sensibles e cariñosos cos 
seus alumnos. Agardamos que todas as novidades que agora se introducen axuden aos 
futuros docentes a logralo dunha maneira máis doada e sistemática e para que a súa 
tarefa teña, por fin, o recoñecemento social que merece. 

�.4. RECOMENDACIÓNS TIRADAS DO INFORME VIOLENCIA ESCOLAR: EL MALTRATO 
ENTRE IGUALES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 1���-200�:

Pola súa especial importancia, reproducimos neste capítulo as recomendacións actualizadas 
que se presentaron nas xornadas que sobre violencia escolar se desenvolveron en marzo 
de 2007 en Madrid (nas que o Consello Escolar de Galicia participou) e que supoñen 
a actualización do informe 2000 sobre violencia escolar presentado polo “Defensor del 
Pueblo”. 
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Recomendacións:

Avaliar as políticas e liñas de prevención e intervención postas en marcha ata o de 
agora á luz dos resultados que ofrece este informe e outros realizados en España 
nestes últimos anos, realizando as correccións que da avaliación xurdan.
Realizar estudos complementarios e específicos que poidan concretar para cada 
ámbito territorial os resultados deste estudo nacional.
Promover a realización de estudos epidemiolóxicos nos que se investigue a incidencia 
e a tipoloxía doutras formas de violencia escolar padecidas por alumnos e profesores 
distintas do maltrato entre iguais por abuso de poder obxecto deste informe e do 
precedente publicado no ano 2000.
Iniciar programas de prevención especificamente dirixidos a erradicar as formas 
de acoso escolar e as condutas violentas nas que non se aprecian melloras 
estatisticamente significativas.
Estender os programas de prevención de conflitos aos últimos cursos de Primaria, 
aos que algúns estudos apuntan como ámbito no que xa se perciben fenómenos de 
violencia e acoso escolar.
Iniciar programas específicos orientados a evitar procesos de vitimización entre 
o alumnado de orixe inmigrante fomentando o coñecemento mutuo dos factores 
diferenciais de carácter cultural, social ou relixioso.
Poñer en marcha campañas educativas contra as distintas condutas de acoso escolar 
fomentando a sensibilización e solidariedade cara ás vítimas e o rexeitamento social 
cara aos agresores.
Favorecer a adquisición por parte do alumnado e no proceso educativo de estratexias 
de comunicación e de habilidades de relación interpersoal que axuden a evitar 
procesos de vitimización entre a poboación de risco.
Fomentar entre o alumnado o recurso ao persoal docente e aos equipos de orientación 
e servizos de apoio para previr e solucionar situacións de acoso escolar das que 
sexan vítimas ou testemuñas.
Estudar a posibilidade de incluír entre os contidos da materia Educación para a 
cidadanía a transmisión e asentamento de valores conexos ao rexeitamento a toda 
forma de violencia escolar e a adquisición de técnicas de resolución de conflitos 
interpersoais.
Incentivar a resolución dos conflitos no ámbito interno dos centros educativos, 
dotándoos dos recursos e medios necesarios para iso e incentivando e promovendo a 
participación dos propios alumnos e das súas familias nos mecanismos de prevención 
e de intervención.
Extremar a prudencia e a obxectividade informativa na difusión de resultados de 
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estudos e na difusión de novas que atinxan aos fenómenos de violencia escolar e 
ao clima de convivencia nos centros educativos de xeito que non se creen alarmas 
sociais inxustificadas nin mingúe a confianza cidadá no sistema educativo. 

�.�. CONCLUSIÓNS DO  V CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 
A FORMACIÓN PROFESIONAL: FLEXIBILIDADE E ADAPTACIÓN AO CAMBIO.

Ao longo destes días puidemos comprobar, despois de escoitarmos as diferentes 
intervencións e relatorios incluídos neste quinto congreso internacional, que solucionar 
as consecuencias do relevo xeracional, desenvolver a innovación nas empresas, e en 
concreto nas Pymes, paliar a escaseza de man de obra cualificada a través dos centros 
de formación profesional e realizar proxectos comúns entre a pequena empresa e os 
ditos centros de formación profesional debe converterse en algo prioritario se queremos 
manter o nivel da nosa economía, a competitividade das nosas empresas e o benestar 
da nosa sociedade.

A evolución que está a ter a ciencia, a tecnoloxía, a economía e a sociedade en xeral 
está sendo, coma pouco, sorprendente. A forma de vida, de relación, de traballo, de 
comunicación, o acceso á información e ao coñecemento, abren un sin fin de novas 
posibilidades que ata hai ben pouco tempo eran impensables. Pero ao seu tempo crean 
tamén unha serie de dúbidas e incertezas que nos fan percibir unha serie de riscos 
nunha situación de marcada complexidade.

Complexidade para competirmos dende os nosos sectores produtivos; complexidade 
para asumirmos con rapidez na evolución das diferentes tecnoloxías; complexidade para 
entendermos os importantes avances científicos e complexidade para vivirmos nunha 
sociedade que cada vez nos vai esixir un nivel de coñecementos meirande, coñecementos 
que nos teñen que posibilitar poder movernos nun mundo cada vez máis complicado e 
sobre todo diferente.

Hai dez anos comezábase a percibir un cambio importante, o cambio no concepto de 
sociedade pasando dun modelo industrial a un novo modelo baseado en grande medida 
na tecnoloxía, a nova sociedade da información e a comunicación. Ese cambio que se 
constituíu nunha auténtica revolución e a súa aplicación á vida cotiá, o emprego desas 
tecnoloxías e as necesidades que ao seu tempo xurdiron e que fixeron que a cidadanía 
teña que funcionar doutro xeito, fixo ver a necesidade obrigada de dar un paso máis no 
camiño evolutivo, transformando esa sociedae da información e a comunicación nunha 
nova sociedade do coñecemento, unha sociedade formada, con sentido crítico, con 
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capacidade para aprender a convivir, a se relacionar, a coñecer, a facer, e coa preparación 
axeitada para ser competitiva en diferentes ámbitos.

Pero na actualidade as cousas están avanzando dun xeito inesperado, moi rápido, co 
desenvolvemento dunha nova economía, e unha evolución dos diferentes sectores 
produtivos que fan que as nosas empresas teñan que loitar, afianzarse e sobrevivir no 
campo dunha competitividade absolutamente aberta e moi disputada.

E é a necesaria resposta a esa competitividade a que nos obriga a introducirmos novos 
cambios e transformarnos nunha sociedade que asuma a innovación coma un feito 
cultural e efectivo dominante, ante un novo estado das cousas. O feito da innovación 
vai ser unha referencia obrigada no noso día a día, porque innovar vai ser un concepto 
totalmente cinguido a calquera proceso de cambio, evolución e desenvolvemento.

E hoxe máis que nunca a formación profesional está a adquirir unha importancia 
estratéxica para a competitividade e o avance das nosas empresas, e para a mellora 
das capacidades dos nosos e das nosas profesionais. A prosperidade dos países máis 
avanzados, a competitividade das súas economías e a eficacia das súas estruturas 
produtivas, depende cada vez máis do nivel de formación dos seus recursos humanos, e 
da súa actualización permanente. Esta afirmación adquire unha maior importancia aínda 
se cabe en Euskadi, onde posiblemente os nosos recursos humanos son o noso único e 
máis importante recurso natural.

Neste senso a formación profesional, en lugar de manter unha actitude defensiva ante 
as consecuencias que se poden ir producindo nunha situación de certa complexidade, 
co avance das innovacións tecnolóxicas deberá ir adoptando as medidas necesarias para 
aproveitar o pulo e o amplo abano de posibilidades que esas tecnoloxías van exercer, 
tanto nos procesos de ensinanza-aprendizaxe, como na xestión e organización, na 
comunicación e no acceso á información.

Pola súa natureza, a formación profesional está directamente implicada e comprometida 
co coñecemento, o desenvolvemento e a aplicación das innovacións en diferentes 
campos, sendo un prioritario o referido ás innovacións tecnolóxicas dos contidos da 
formación, así coma cos seus efectos sobre as cualificacións profesionais. Nada mellor 
para realizar axeitadamente as súas tarefas e acadar os seus obxectivos que incorporar a 
cultura da innovación ao propio quefacer formativo, e en concreto, a todo o referido ao 
ámbito dos procesos de aprendizaxe.
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Pero o feito de innovar leva consigo a necesidade engadida de traballar doutra maneira, 
con outras metas e obxectivos, cunha organización diferente, cunha visión de futuro 
moderna, e coa necesidade de buscar unha forma de facer diferente, unha forma que se 
apoie nun traballo colaborativo e de cooperación entre persoas e entre organizacións, 
pero sobre todo entre centros e empresas. A colaboración entre centros de FP e 
as empresas de Euskadi é unha práctica que conta xa con sólidos alicerces e ampla 
tradición. Esta colaboración produciuse, basicamente, na formación do alumnado nos 
centros produtivos e en certos intercambios de servizos, tanto por parte dos centros de 
formación, especialmente ás Pymes, como por parte das empresas que concretaron os 
ditos servizos, principalmente na cesión de equipamento. 

Na actualidade é imprescindible que esta colaboración aumente, para dese xeito 
aproveitar a suma de forzas e esforzos que nos garantan a posibilidade de irmos creando 
sistemas dinámicos que prosperen en contornos cambiantes e que nos aseguren dun 
xeito razoable que formación, cualificación, sectores produtivos e mercado de traballo 
están avanzando coordinados polo camiño axeitado.

Pero se os centros deben cambiar e a formación debe evolucionar, tamén é transcendental 
salientar a figura do profesorado e a súa necesaria evolución ante a innovación e a nova 
sociedade do coñecemento e a aprendizaxe. Este novo tipo de sociedade reclama un tipo 
de formador moi creativo que non soamente emprega o seu saber para ensinar e aplicar, 
senón tamén e sobre todo emprega o seu saber para crear. Ata agora o coñecemento 
utilizábase coma base para desenvolver e aplicar a tecnoloxía, e agora sen embargo a 
tecnoloxía clave é o propio coñecemento. O novo perfil cara ao que debe ir evolucionando 
o profesorado encamíñase cara a un tipo de persoas que utilizan o seu coñecemento 
e experiencia de forma creativa, que son quen de aprender coa súa experiencia, que 
colaboran cos seus compañeiros e que son quen de ir innovando co obxectivo de mellorar 
os resultados da súa organización.

Pero para innovar hai que facer cousas diferentes. Aínda sendo conscientes de que se 
fixeron as cousas ben, os cambios e a rápida evolución dunha sociedade cada vez máis 
cambiante e unha economía cada vez máis globalizada, obríganos a adoptar unha postura 
de cambios constantes, cuns centros de formación profesional que achegando uns valores 
ben inseridos e tradicionais, se convertan en organizacións áxiles, vivas, dinámicas e 
creativas, un tipo de organización intelixente, que aprende, ensina e comparte, aberta e 
próxima, que achega novas ideas e se sente partícipe dun proxecto futuro ilusionante. 
Uns centros áxiles e con capacidade de decisión, que buscan a creación do valor a 
través do traballo compartido, que responden con anticipación aos problemas e que 
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asumen que nun contorno cambiante unha organización estática nunca poderá dar as 
respostas axeitadas. Porque na formación profesional a innovación debe ser liderada 
polas persoas implicadas nesta. Persoas capaces de se afastaren dos principios de sempre, 
con capacidade crítica construtiva e libre de prexuízos anquilosados a través dos anos, 
cunha actitude razoable de inconformismo e con capacidade de pensar, crear, achegar 
e aplicar ideas dende a realidade cotiá e como base dunha actitude innovadora aberta e 
con capacidade de rectificar e evolucionar no momento axeitado.

E para que todo isto sexa un feito real e cotiá que se asume como algo imprescindible 
e positivo e que se acepta como unha resposta axeitada aos novos retos presentes e 
futuros, necesitamos conseguir que as cousas que formulemos sexan doadas de entender, 
asumibles e sobre todo que se poidan usar e aplicar, buscando unha nova e eficiente 
maneira de facer as cousas. 

Ademais temos que ser conscientes de que estamos na actualidade ante a concepción 
dunha nova cultura, unha cultura dixital coa que nace unha nova forma de traballar, de 
comunicarnos e de relacionarnos, onde se nos abre un abano enorme de posibilidades 
que nos farán desenvolver outras formas de entender, de aprender e que nos abrirá o 
camiño de transformar cousas que agora nos parecen imposibles.

Así mesmo o avellentamento da poboación é unha realidade que está provocando 
cambios importantes en todos os ámbitos sociais e que se converteu nun asunto 
preocupante, aínda que á sociedade en xeral lle custe albiscar con claridade en que 
consiste o dito avellentamento e cales son as súas consecuencias. Vivir máis anos e en 
mellores condicións permítenos vincular avellentamento e mercado de traballo a través 
do que xa se denomina avellentamento activo.

Pero iso non é suficiente. Hai que deseñar, establecer e desenvolver un novo contexto 
que nos permita aplicar unha nova estratexia substitutiva. Hai que atraer a profesionais 
doutros lugares, atopar novos colectivos de poboación activa noutros países e comunidades 
autónomas, xestionar a inmigración dende novas perspectivas, cunha boa organización 
e información, seleccionala en orixe e completar e axeitar a súa formación en destino.

Debe aumentar e moito a participación da muller en funcións e desenvolvementos 
profesionais ata agora pouco recoñecidos para estas, e as empresas deben cambiar 
en gran medida a súa visión e reflexionar e axustar os contratos aos niveis requiridos 
establecendo unhas compensacións económicas axeitadas. Así mesmo os sindicatos 
deben traballar os acordos dende unha visión nova, flexible e con perspectivas dun 
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futuro inestable pero con inmensas posibilidades de desenvolvemento.

As administracións deben buscar diversos cambios estruturais, facilitar as axudas 
económicas necesarias e buscar unha maior flexibilidade e eficacia na formación.

Así mesmo a orientación da xuventude debe mellorar e transformarse de forma urxente. 
A universidade xa non é a panacea do estatus social. Estudar calquera cousa e logo 
buscarse a vida cada vez vai ser máis complicado. O axuste entre cualificación e campo 
ocupacional debe adaptarse cada vez máis e a necesidade de que o coñecemento dos e 
das profesionais se axuste á demanda das empresas vai ser imprescindible. Orientar con 
claridade, exactitude e efectividade é un reto fundamental para o sistema educativo e o 
campo laboral.

E todo iso fai que en gran medida a formación profesional se sitúe nun nivel estratéxico, 
cuns centros que deben traballar a innovación aplicada, que deben converterse en 
centros líderes cun sentido de responsabilidade compartida, cooperando cada día máis 
coas empresas e con capacidade de modificar os seus comportamentos e aplicar procesos 
de cambio de xeito frecuente. Como ven, moitas cousas para intentarmos paliar un 
problema próximo que xera incertezas pero que tamén nos abre grandes posibilidades.
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7. O CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ao longo deste curso escolar 2006/07 a presenza de Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta 
do Consello Escolar de Galicia foi significativa en diversos programas de debate e de 
información da Radio Galega así coma tamén en senllos programas de información e 
noticias da Televisión de Galicia. A súa intervención foi reclamada para dar resposta 
aos temas educativos de actualidade: aprobación dos ditames sobre os Decretos dos 
currículos de Primaria e ESO, o Decreto do Galego no ensino, a xornada escolar e, sobre 
todo, sobre os datos máis significativos que se achegaron sobre a situación do sistema 
educativo en Galicia, cursos 2002/05.

7.1. REVISTA GALEGA DO ENSINO EDUGA

No primeiro número de Eduga, nova publicación que pretende abrir a educación en 
Galicia a toda a comunidade escolar, aparece nas páxinas 89 a 91 un artigo sobre o 
Consello Escolar de Galicia.

■
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7.2. REVISTA MAGISTERIO (GALICIA)

O número 402 da revista Magisterio é a edición especial co gallo do X aniversario desta 
publicación. Conta con 32 páxinas de análise do sistema educativo e na páxina 18 
aparece o artigo Presenza do Consello Escolar de Galicia.
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La Voz de Galicia
24/01/2007

7.3.  A REPERCUSIÓN NA PRENSA DAS XUNTANZAS COA COMUNIDADE EDUCATIVA

As doce reunións que o Consello Escolar de Galicia mantivo cos membros dos consellos 
escolares de centros docentes e municipais en diversas localidades de Galicia tiveron 
unha destacada cobertura nos medios.
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Diario de Ferrol
15/02/2007La Voz de Galicia

14/03/2007

La Región
25/04/2007
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7.4. REVISTA SAUDIÑA

Saudiña converteuse en xaneiro de 2007 na publicación do Plan Valora da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria e achega con cada número novas, experiencias e 
recursos educativos destinados a ensinar a aprender a vivir e a convivir. 

O Consello Escolar de Galicia contribuíu cun artigo da vicepresidenta sobre a participación 
como instrumento de educación para a cidadanía.
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7.�. OUTRAS NOVAS DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

A presentación do informe sobre a evolución e estado actual do sistema educativo en 
Galicia e outros temas de actualidade proporcionáronlles aos distintos xornais titulares 
e noticias
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Diario La Rioja
21/03/2007

 As reunións preparatorias dos XVII Encontros dos Consellos Escolares Autonómicos 
e do Estado así como o desenvolvemento destes tamén tiveron ampla repercusión nos 
medios xornalísticos locais e nos das Comunidades Autónomas.
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8. RESUMO ECONÓMICO:

ORZAMENTO CURSO 2006/2007 130.000,00 €
Gastos facturados pola Oficina Técnica Importe
Mantemento xeral
Vixiancia e seguridade 15.618,95 €
Material reposición
Electricidade 1.973,93 €
Gasóleo 1.276,89 €
Limpeza 5.279,72 €
Auga 169,49 €
Suma parcial 24.318,98 €

Reunións comisións e plenos Importe
Comisións permanentes e outras comisións 17.922,37 €
Plenos 21.267,28 €
Suma parcial 39.189,65 €

Informes e estudos Importe
Convenio co ICE-Universidade de Santiago
Publicación do informe 7.396,53 €
Publicación de Estudos
Suma parcial 7.396,53 €

Gastos xornadas Consellos Escolares Importe
Xornadas anuais de Consellos Escolares de CA e do Estado 6.767,32 €
Xornadas organizadas polo Consello 27.926,06 €
Suma parcial 34.693,38 €

Retribución dietas Importe
Dietas 3.433,94 €
Suma parcial 3.433,94 €

Outros gastos Importe
Fotocopiadora e fax 6.749,13 €
Colocación mesas para reunións plenos 624,00 €
Augas e cafés descansos 584,30 €

■
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Material de oficina 5.981,39 €
Subscrición revistas 132,42 €
Correos 2.574,20 €
Teléfono 1.127,14 €
Corrección lingüística libros 2.987,52 €
Outros 207,42 €
Suma parcial 20.967,52 €

Suma total 130.000,00 €
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Intervencións e documentos destacados

La cultura republicana. 
D. Santos Juliá Díaz, Catedrático do Departamento de Historia Social e do 
Pensamento Político da UNED.

(Reprodución en galego dos fragmentos máis salientables do seu relatorio)

A cultura republicana maniféstase evidentemente dunha maneira moi espectacular 
durante a II República, pero ten unhas raíces que cómpre indagar un pouco antes 
de chegar ao que desas raíces recolle a II República e que é o que a esa cultura se lle 
opuxo e que finalmente acabou liquidándoa, xa que creo que a historia da tradición 
“república” en España acaba realmente cunha derrota, cunha derrota terrible porque foi 
exterminadora.

[...]

Da matriz republicana axiña van aparecer diversas correntes que teñen a súa base na 
relación a como se logra o ideal republicano... Unha é a chamada corrente posibilista, na 
que o ideal republicano concíbese coma unha progresión nunca interrompida, que pode 
sufrir uns bloqueos, uns retrocesos, pero que coma vai no sentido da historia argumenta a 
acción cotiá de cada un dos que se din republicanos. A república é o ideal que van ver os 
nosos fillos, é outra sociedade, eu non a vou ver, pero traballo por ela. Esa sería a cultura 
evolutiva republicana que tivo concrecións distintas, tivo o posibilismo, o reformismo, 
tivo todas as correntes que aceptaban traballar dentro do sistema, pensando que o 
traballar dentro do sistema era a mellor maneira de erosionalo, de ir acabando con el. 
Dalgún xeito o mellor sería ir evolucionando, xa que a revolución tiña unhas resonancias 
de derramamento de sangue que se consideraba que o mellor sería evolucionar sen 
revolución.

A outra corrente destas culturas republicanas é a que atopaba que o sistema estaba 
tan firmemente asentado, que a evolución era simplemente unha traizón aos verdadeiros 
ideais. Os que pensaban que se podía achegar a república por medio dun tránsito evolutivo 
o que facían era debilitar as expectativas de lanzarse á conquista do poder. É a tradición 
republicana revolucionaria, a que instaura a república por unha revolución. 

■



172

MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

[...]

O republicanismo ten como un dos seus sinais máis arraigados de identidade aquel 
que di que é posible unha moral social sen o soporte da igrexa; que era posible unha 
moral sen Deus. Non soamente posible, senón que esa era a única moral liberadora, 
porque esa era a moral derivada da razón. De aí que a igrexa católica vira naturalmente 
no republicanismo ao seu maior inimigo, xa que chocaba co fundamento de poder da 
igrexa que era dicir que as sociedades non poden permanecer unidas, que se desagregan 
e finalmente acaban na ruína se non están unidas por unha moral baseada en principios 
impostos á mesma sociedade.

Os republicanos pretendían demostrar que iso non era así, que se podía ser honesto 
sen ser católico, que se podía vivir entregado a un ideal sen participar na igrexa católica, 
que un podía facer entrega da vida a un ideal no que a fraternidade e a igualdade 
eran as normas, ou as regras, ou os valores perseguidos sen por iso crer os dogmas da 
igrexa católica. Este punto vai ser decisivo para o remate desta tradición, porque non 
habería unha represión tan brutal do maxisterio se esa represión non estivera sostida coa 
beizón da igrexa católica. É dicir, en moitas ocasións cando se fala do réxime de Franco 
como réxime fascista esquécese que a compoñente central que vai derrotar a tradición 
republicana, o núcleo central é católico, non partidista.

[...]

A visión reformista da cultura republicana, que toma corpo a partir dos anos 10 do 
século XX, é a que concibe que esta se vai ir implantando progresivamente, a que considera 
que o ideal de democracia, o ideal de soberanía popular, o de cultura laicista vaise dar 
progresivamente dentro da monarquía. É a cultura republicana máis próxima a nós. O 
chamado experimento monárquico di que a democracia é posible dentro da monarquía, 
de maneira que na medida en que a monarquía acepta, ou vaia aceptando a democracia, 
o republicano reformista estarase achegando ao seu ideal. ¿Que tería que aceptar a 
monarquía? En primeiro lugar a limitación do poder do monarca. Esta limitación quere 
dicir que o monarca non é suxeito de soberanía. Tiña que aceptar tamén que o goberno non 
é responsable ante o Rei, é responsable ante o Parlamento. Outro elemento que a monarquía 
tiña que conceder era a supresión dunha esfera propia do poder militar; os militares non 
son poder do estado, os poderes do estado son o parlamento, son os xuíces, é o executivo, 
pero non son os militares. A separación da igrexa do estado, a secularización, a autonomía, 
a expansión dos dereitos, as políticas sociais...todo isto era o que os reformistas lle estaban 
a propoñer ao Rei. A cultura republicana neste punto sofre unha transición radical, xa que 
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non se definen como o contrario, o negativo, a negación do existente..., defínense como forza 
transformadora do existente, transformadora a condición de que a monarquía o acepte.

[...]

Á monarquía constitucional en España non a derrotan os seus inimigos, non a 
derrotan o republicanismo nin o socialismo; acaba con ela un golpe de estado militar. En 
1925 volve outra vez a equiparación de que democracia en España é igual a república. 
O republicanismo a partir de 1927/28 non ve a maneira de chegar ao ideal republicano 
senón é por medio dunha revolución.

[...]

A monarquía sucumbe como resultado dunhas eleccións municipais. No momento 
en que o resultado das eleccións empeza a se coñecer, a xente empeza a saír á rúa 
proclamando a república. Esta proclamación da república non atopa oposición; dise que 
non quixo derramar sangue, non tiña nin unha espada coa que derramar sangue, así 
foi ese día. Como dixo Donoso algunha vez: “A revolución non acabou co poder real, a 
revolución ocupou o espazo que o poder real deixara”. E sen embargo vívese coma unha 
revolución, e non o foi. Ninguén, agás o Rei que perdeu a coroa, perdeu nada. Non 
perderon nada os militares. Non perdeu nada nese momento a igrexa; non perderon nada 
as clases dirixentes; non perdeu nada ninguén. Pero é unha revolución no imaxinario 
popular; na expectativa do pobo, de toda a xente que saíu á rúa, estaba que as cousas a 
partir dese día ían ser doutra maneira.

A república veu coma un acontecemento tan natural, sen derramamento de sangue, 
que os que ocuparon aquel lugar que previamente fora desertado creron que non habería 
obstáculo ningún para construír moi rapidamente en dous anos todo o edificio da nova 
sociedade, e nun período de tempo moi curto esa experiencia de proclamación da república 
tocou todo o que se podía tocar: unha reforma militar, unha reforma das relacións da 
igrexa que consistía en separala do estado e prohibirlle o exercicio da ensinanza; unha 
reforma da organización do estado que consistía nas autonomías; unha reforma da 
propiedade da terra que ameazaba aos terratenentes da época; unha reforma educativa que 
consistía en estender a educación a todos os cidadáns e arrebatarlle á igrexa o monopolio 
educativo; unha reforma do dereito familiar que lle concedía á muller o divorcio; unha 
reforma do sistema electoral que lle concedía á muller o dereito ao voto... Cando o goberno 
pon en marcha todas estas reformas por medios legais empezan a xurdir obstáculos, 
obviamente.
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[...]

A tradición republicana, reforzada polo xeito de implantación da república a través 
desa especie de revolución espontánea que acaba cun sistema secular, a monarquía, pensa 
que o pobo é a república e que a república é a forma nova da nación española que proba 
que a monarquía, o catolicismo, o militarismo son cousas d pasado. Aí creo que é onde 
empeza a aparición de conflitos.

[...]

En resumo, estamos ante unha tradición situada na aspiración de que a sociedade 
e o estado español poderían equipararse perfectamente cos estados europeos, unha 
tradición de soberanía popular, de responsabilidade do goberno fronte ao parlamento, de 
igualitarismo social, de defensa dos dereitos da muller, de expansión da educación, da 
creación dunha comunidade política sobre bases democráticas e que, sen embargo polos 
avatares da súa historia, pola maneira en que se desenvolve, pola maneira inesperada na 
que chega ao seu máximo esplendor e á súa máxima promesa, non ten en conta que a ese 
proxecto lle podía saír un inimigo e vencela. É a peor historia de España porque sempre 
acaba mal, a historia é que unha vez máis aquelas promesas quedaron non soamente 
derrotadas, senón machucadas, rematadas.

MESA REDONDA: Educación e República en Galicia.
D. Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Vicepresidente do Consello da Cultura Galega, Da. Ana Romero Masiá, Catedrática de 
Historia do IES Monte das Moas da Coruña, D. Xosé Ramos Rodríguez, membro da Comisión Permanente do CEG, D. 
Ricardo Gurriarán Rodríguez, Profesor do IES Xelmírez I de Santiago de Compostela.e D. Xosé Manuel Cid Fernández, 
Profesor de Teoría e Historia da Educación da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense.
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A educación na Segunda República: 75 aniversario da aprobación da 
Constitución Democrática e Laica. D. Xosé Manuel Cid Fernández, Profesor 
de Teoría e Historia da Educación da Facultade de Ciencias da Educación de 
Ourense.

(Documento escrito achegado polo autor)

Novembro de 1931 foi un momento histórico para a nosa educación pola aprobación 
da Constitución da República, fai agora 75 anos, que daba lexitimidade a un modelo 
educativo acorde cos novos avances pedagóxicos e políticos daquel momento en Europa. 

Novembro de 1936 foi o mes mais violento da represión franquista en Galicia, contra 
todos aqueles que defendían a lexitimidade democrática e a convivencia pacífica, moitos 
deles nas aulas. 

Novembro é hoxe o mes da memoria; un mes, novembro, un ano o 2006, para lembrar, 
recoñecer e reivindicar os principios pedagóxicos defendidos por aquela xeración, e 
condenar a represión inxusta e irracional que padeceron os educadores e intelectuais da 
Galicia republicana, por defenderen unha nova educación e unha nova sociedade. 

Este novembro está a ser tamén, no setenta aniversario, o mes no que se debate, no 
Congreso dos Deputados, a controvertida “lei da memoria”, coa que o goberno central 
pretende “promover a reparación moral e recuperación da memoria persoal e familiar”. 
Insatisfactoria e frustrante para as organizacións da Memoria Histórica. A criterio de J. 
A. Moreno1 “en lugar de proxectar a recuperación da memoria como un trunfo cívico de 
constatación e reafirmación da xustiza e outros valores democráticos, o que fai é presentar 
este trunfo como algo vergoñento a eludir e solventar rapidamente”. Desde o Foro pola 
Memoria vólvese á vella reivindicación de revisar os libros de texto, nas referencias que 
fan á República, Guerra civil e ditadura franquista.

Ollamos, polo tanto, a educación no período republicano coa perspectiva dos 75 anos 
que pasaron desde a aprobación da Constitución, e dos setenta anos que nos separan dos 
asasinatos de preto dun cento de ensinantes.

1 Moreno, J. A. (2006): “La memoria defraudada: Notas sobre el denominado proyecto de ley de memoria. 
Revista electrónica Hispania Nova, nª 6.
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Coa perspectiva que da a distancia de tres cuartos de século, estanse multiplicando 
as investigacións sobre os avances educativos no período republicano e sobre as sancións 
de que foron vítimas os educadores que protagonizaron aquela renovación pedagóxica, 
xamais coñecida en Galicia e no Estado Español. A investigación da renovación educativa 
na República en Galicia xa contra cunha importante tradición. A represión está a centrar 
a atención nestes últimos anos, e ten como punto de inflexión importante este ano da 
memoria no que a Consellería de Cultura encargou un fondo informe de investigación a un 
equipo coordinado polo profesor da Universidade de Santiago, Lorenzo Fernández Prieto. 

1. Algunhas contribucións ao coñecemento e recoñecemento. 

As reflexións que propoño nestas xornadas de recoñecemento ao maxisterio da etapa 
republicana, organizadas por institucións claves na democratización educativa e cultural 
na Galicia actual, como son o Consello Escolar de Galicia e o Consello da Cultura Galega, 
veñen precedidas de moitas informacións e análises anteriores, na súa maior parte xa 
publicadas, que se poden sintetizar en: 

Informacións orais de protagonistas daquel período: Cando eu comecei fai mais de 
25 anos a interesarme polo ensino na II República, con moitos atrancos aínda (arquivos 
desordenados, material en domicilios privados, non todo o mundo quería falar do 
acontecido, non todos os documentos estaban á disposición dos investigadores); mais con 
moitas colaboracións, tanto de persoas que aportaron o seu testemuño, como outras que 
facilitaron o acceso a fontes documentais, que serían cando menos suficientes para unha 
primeira reconstrución do período republicano e a represión posterior.

Entre os testemuños, Quero citar en primeiro lugar a Luis Taboada Camoeiras. O meu 
amigo. O mestre formado no Plano Profesional implantado na II República, alumno da 
Escola Laica Neutral, da Academia Xeneral e da Normal de Ourense. Mestre en escolas 
públicas (nacido no ano 1918). Non só mantivemos e mantemos constantes entrevistas, 
senón que ademais a súa contribución foi fundamental para ir localizando aos mestres 
da A.T.E.O. que se encontraban con vida. A viúva dun destes mestres, dona Dolores 
Santaeufemia, aportounos o documento mais valioso: unha colección da revista mensual 
que publicaron entre 1932 e 1934, Escola de Traballo. Dona Amparo Sánchez, viúva de 
Luís Acuña, axudounos a interpretar aqueles primeiros documentos pedagóxicos desta 
fértil xeración. Cos nomes que aparecían na revista, fomos localizando a aqueles que 
vivían: Armando Fernández Mazas, (1905/1999) Raúl González Gómez (1903/1996) e 
Baltasar Vázquez Fernández (1902/1994). Os traballos do profesor Antón Costa ían dando 
noticia doutros profesores significados, como é o caso de Luís Soto, retornado do exilio en 
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México. Tivemos noticia de que estaba con vida Ignacio Herrero en Venezuela, pero apenas 
puidemos cruzar algunha carta con el, en 1990, e logo soubemos da súa morte en 2001. 
Noutras localidades galegas, mantiñan viva a chama da renovación pedagóxica, cos seus 
recordos e consellos ao profesorado mais novo, mestres como Gregorio Sanz (Ribadeo), 
Herminio Barreiro (no Salnés), Avelino Pousa Antelo (desde a presidencia da Fundación 
Castelao), ou o inspector Díaz Rozas na costa lucense.

Actos de homenaxe: Nova Escola Galega homenaxeou aos mestres da A.T.E.O. (1985), 
coa presenza de mestres e de viúvas de mestres, facendo o nomeamento de Socios de 
Honra para todo aquel colectivo. A Universidade de Vigo fixo lembranza do profesor 
Manuel Barros (2000) en Tourém, con motivo dun curso de verán organizado na Limia. 
A Asociación de Amigos da República homenaxeou a Luís Taboada no ano 2000, no 
14 de abril, como testemuña dunha xeración que se formou na República, mediante o 
estudio e a participación democrática nas Mocidades Galeguistas. Esta mesma Asociación 
recoñeceu ao pobo de Cambedo, en 2004, o seu apoio aos refuxiado galegos naquela 
aldea veciña de Tras Os Montes. Finalmente neste ano da memoria foron moitos os actos 
de lembranza por toda a xeografía galega, cun homenaxe moi emotivo en Ourense a un 
poeta asasinado, Manuel Gómez del Valle, que colaboraba cos mestres da ATEO en certos 
proxectos e mesmo os substituía nas aulas, cando debían ausentarse, para participar en 
algunha xornada de formación ou por outro asunto. 

Memorias escritas por protagonistas ou por familiares: En primeiro lugar, a novela 
histórica que fai referencia ao asasinato do profesor de Maxisterio, Jacinto Santiago, escrita 
polo seu irmán Silvio Santiago2; Memorias dos mestres: Luis Bazal3; Luis Soto4; Armando 
F. Mazas5; memoria dun preso de San Simón: E. Mosquera6; Memoria dun ex – alumno 
da escola laica do mestre Amil en Ferrolterra: de Antón Patiño7; ou a memoria de G. Adrio 
Barreiro8, sobriño do mestre da graduada de Pontevedra, Germán Adrio Mañá, asasinado 
o 12 de novembro, xunto con outros nove. Nun ámbito diferente ao do maxisterio, Ourense 
conta coas extraordinarias memorias de Santiago Álvarez e Elixio Rodríguez. 

2 Santiago, S. ( 1976): O Silencio redimido. Vigo: Galaxia.

3 Bazal, L. (1966): ¡Ay de los vencidos! Toulouse: Polygraphe Universel

4 Soto, L. (1983): Castelao, a U.P.G. e outras memorias. Vigo: Edicións Xerais.

5 Fernández Mazas, A. (1990): Política y Pedagogía. Memoria Teórica de un Maestro de la A.T.E.O. Ourense: 
Ediciones Andoriña 

6 Mosquera, E. Catro anos a bordo dunha illa. Pontevedra: A Nosa Terra.

7 Patiño, A. Memoria de ferro. Pontevedra: A Nosa Terra

8 Adrio, G. Sin odio, sin rencor, pero el recuerdo vivo. Sada: edicións do Castro, 2004
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Actas de xornadas e congresos: Por unha escola do pobo. No centenario de Celestin 
Freinet, xornadas que organizamos na Facultade de Humanidades, en 1996; I, II e III 
Congresos Luís Acuña, con actas editadas baixo a coordinación de X. Carlos Domínguez 
Alberte (2000, 2003 e en prensa a terceira); A recuperación da memoria histórica da 
escola, xornadas coordinadas por Uxío Otero en Foz (2005) e con abundante material 
multicopiado; ou A represión franquista en Galicia, organizado pola A. C. Memoria 
Histórica Democrática (2005).

E finalmente, obras que recollen abundantes testemuñas persoais, tales como as de: 
Manuel Puga9; Antón Caeiro e outros10; Luis Lamela11; Antón Costa Rico12; Anxo S. Porto 
Ucha13; Xulio Prada14. Estas referencias completaríanse con moitos outros estudios locais de 
diversas comarcas galegas. Polo seu interese no caso do maxisterio, podemos salientar os 
traballos que fan referencia a destacados líderes sindicais, como son os casos de Arximiro 
Rico, na montaña luguesa, Victor Fraiz ou Xosé Gómez Gayoso, en Vigo, estudados 
respectivamente por N. de Gabriel15, E. Garrido Moreira16 e X. Alonso Montero17.

2. Principais avances educativos da IIª República

A proclamación da Segunda República permitiu desde o primeiro momento ir tomando 

9  Puga. M. Ernestina Otero Sestelo, pedagoga. Sada: Edicións do Castro, 1992.

10 Caeiro, A. e outros: Aillados. A memoria dos presos de 1936 na illa de San Simón.Vigo: Ir indo

11  Lamela, L. Inmolados gallegos.Sada: edicións do Castro, 1993. Obra clave para coñecer o Consello de 
Guerra que acabou coa vida de 10 demócratas en Pontevedrda na mañá do 12 de novembro. Entreles, Victor 
Casas (director de A Nosa Terra) e os mestres Gemán Adrio, Paulo Novás e Benigno Rey.

12  Son moitos os trballos sobre a represión no maxisterio asinados por Antón Costa, que acadan un informe 
preciso no documento inédito presentado nas Xornadas de Foz, antes citadas no texto, cunha relación de 
mestres asasinados e exiliados, que está a servir de referencia para multitude de homenaxes en diferentes 
lugares de Galicia, iniciados nun acto extraordinario organizado por Nova Escola Galega no MUPEGA 
coincidindo coa XX asemblea da Asociación. Con anterioridade podemos citar os seus traballos na Revista 
Galega de Educación (1997) e en Grial (2004).

13  Porto Ucha, A.S. Historias de vida. O Maxisterio pontevedrés na IIª República, Guerra civil e franquismo. 
Ponteareas: Alén Miño, 2003.

14  Xulio Prada ten estudado en profundidade a represión en Ourense, cun lugar destacado para o maxisterio. 
Ver Ourense, 1931-39. Sada: Edicións do Castro 2004.

15  De Gabriel, N. Arximiro Rico, luz dos humildes. Vida e morte dun mestre republicano. Santiago: Gestso 
Dentro, 2001. Escrito en colaboración con X. M. Sarille. 

16 Garrigo Moreira, E. Victor Fraiz. Vida e asasinato dun mestre exemplar. Santiago: Fundación Luis Tilve, 
2002 

17  Alonso Montero, X. As últimas horas de Xosé Gómez Gayoso e Antonio Seoane. Sada, Edicións do Castro, 
2003. 
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medidas encamiñadas á democratización da educación e da cultura, considerándoas 
asunto de Estado. A Constitución democrática aprobada fai 75 anos establecía que o 
servizo da cultura é atribución esencial do Estado, e prestarao polo sistema de Escola 
unificada; ensinanza primaria gratuíta e obrigatoria, educación para todos, laica, en 
réxime de coeducación, activa –fará do traballo o eixo da súa actividade metodolóxica – e 
inspirada en ideais de solidariedade humana. 

A Asociación de Traballadores do Ensino de Ourense reflectía estes principios 
resumidos na portada da súa revista mensual, como evidencia de que o Maxisterio de 
Ourense era un dos piares nos que se asentaba o cambio educativo e social. Andando 
o período republicano tamén o maxisterio de Pontevedra sacou un órgano de expresión 
extraordinario, Escola vivida, nos anos 1934 e 1935. 

Como complemento ao texto constitucional, o goberno republicano, xa desde o período 
provisorio, foi dando pasos importantes para o cambio educativo: 

A regulación do bilingüismo catalán, coas portas que se abrían para o galego e o 
euskera; cuestión da que xa nos deu conta Sabela Rivas na súa intervención e en 
múltiples publicacións18.
Un plano de creación de 27000 escolas que permitise o acceso á escolarización en 
poucos cursos, a toda a poboación escolar de 6 a 14 anos, acompañado da educación 
de adultos para facer fronte ao analfabetismo, que no conxunto do Estado rondaba 
o 52%, achegándose ao 70% en algunhas rexións, tales como Murcia, Canarias e 
Andalucía.
O incremento dos presupostos de instrución pública, superando en 1934 o dobre do 
que se destinaba en 1923, uns 320 billóns de pesetas.
A posta en marcha das Misións Pedagóxicas para achegar a cultura ao medio rural; 
A normativización do ensino da relixión, procurando que a escola e as conciencias 
infantís estiveran á marxe das crenzas e dogmas; 
A reorganización dos órganos representativos – Consellos escolares - e da Inspección; 
A Reforma das Escolas Normais, para formar un novo modelo de mestre, con mais 
anos de formación científico-pedagóxica e práctica, a través do Plano Profesional de 
catro anos; 

18  As aportacións de S. Rivas ao estudio da galeguización educativa poden consultarse no artigo conxunto de 
N de Gabriel, A. Costa e S. Rivas “Historiografía educativa de Galicia 1750-2000” en Sarmiento, nº 5, 2001, 
pax 147-202. Ademais dalgún outra achega mais recente

•

•

•

•
•

•
•
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Os cursiños de selección – perfeccionamento, como alternativa ás oposicións para o 
acceso á profesión, incluíndo na selección o concepto de formación permanente; 
A dignificación salarial da profesión docente, e o respecto pola pluralidade de opcións 
políticas, ideolóxicas e organizativas do profesorado, apoiando o traballo colectivo, o 
asociacionismo e as publicacións pedagóxicas.

Todos estes cambios nun clima de compromiso dos ensinantes co cambio educativo. 
Cun forte dinamismo asociativo e de difusión de ideas e experiencias; cunha conciencia 
crecente pola realidade diferencial de Galicia, a medida que se debatía o Estatuto; e con 
innovacións metodolóxicas extraordinarias que se intercambiaban entre os profesores, a 
través das publicacións, de semanas pedagóxicas e de centros de colaboración.

a) Novas escolas en Ourense e realidade concreta da comarca trivesa.

Nas estatísticas comparativas do proceso de creación de escolas hai algún dato que 
induce a erro, que debemos ter presente no momento de ollar estas comparacións en 
anuarios, publicacións, exposicións, etc. Tende a confundirse escolas con aulas. Non é 
o mesmo unha provincia rural, na que o número de escolas coincide practicamente co 
número de aulas e de prazas de profesor, que unha grande cidade, na que cada escola que 
se crea son moitas aulas graduadas e prazas de profesor. Para que as estatísticas sexan 
comparables é mais correcto usar o número de prazas de mestre. Así se entenderán as 
cifras que aparecen, por exemplo, na exposición da Fundación 10 de marzo, na que se 
indica que en Galicia se crearon no primeiro bienio 1228 escolas, das 9620 creadas no 
Estado. ¿Por qué tantas en Galicia? Porque a maior parte delas son unitarias ou mixtas, 
dun só mestre. Supuxo incrementar nun terzo as existentes a comezos da República. 

Outro erro a ter en conta é a confusión entre crear escolar ou construílas. Construíronse 
moi poucas. Só aqueles casos, nos que os Concellos aportaban grandes cantidades 
de diñeiro, ou ben algunha asociación de emigrantes, - ou emigrantes particulares 
- corrían cos gastos da construción, foi posible unha construción rápida. (caso do 
Curros Enríquez en Ourense). No resto dos casos, creábanse as escolas, correndo os 
Concellos co gasto de aluguer das aulas e vivendas para os mestres. Por iso o esforzo 
orzamentario municipal foi enorme, aínda sen chegar a poder construír edificios, agás 
en contados casos. Ás veces podíanse dedicar a escolas edificios que viñan cumprindo 
outras funcións, como foi en Ourense o Ex-Hospital da Praza das Mercedes, ou en 
Celanova o convento.

A creación de escolas non puido seguir as previsións iniciais do Ministro Marcelino 

•

•
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Domingo. Aínda así foi posible baixar unha taxa histórica establecida xa na lei Moyano, 
a de ter 4 escolas por cada mil habitantes.

A transformación de mixtas en unitarias non semella unha medida acertada desde 
o punto de vista da coeducación, pero a república, a pesares de tela incluída nos seus 
principios pedagóxicos básicos, non se enfrontou ás resistencias ideolóxicas que en 
contextos de atraso cultural aínda non dixerían estas prácticas. Situados naquel contexto, 
a creación de unitarias favoreceu a escolarización, tamén a feminina, pois as mixtas 
eran escolas cunha matrícula ás veces entre 80 e 100 alumnos, dos que non asistía nin 
a metade. Os únicos datos completos que manexamos foron os do concello de Maceda, 
cunha asistencia do 53 % no curso 1931-32 e do 66 % no 1933-34. As cifras provinciais 
non son tan elevadas.

As unitarias favorecían a asistencia, posto que na mesma localidade pasábase deter 
unha escola a ter dúas, e as nenas que antes apenas existían nunha mixta de mestre moi 
masificada, agora teñen unha unitaria de nenas, rexida por mestra, con menos matrícula 
e mais asistencia. A coeducación tiña que vir polo cambio curricular, non discriminando 
nas materias que ideoloxicamente ser viñan asociando á actividade da muller e do home, 
entre as que se incluía nalgúns casos o ámbito científico como exclusivo dos homes. Ese 
cambio era tan importante como o feito de convivir no mesmo espazo, algo que viría 
dado, se a república tivese mais oportunidade para por en práctica a súa pedagoxía. 

b) Ampliando a educación mais alá da escola.

A República pretendía un clima de desenvolvemento da infancia en todo o seu entorno 
vital, e non só no espazo escolar. Non descoidaba tampouco aos que tiñan superado a 
idade infantil, mais non tiñan acadado un nivel cultural e académico axeitado. Cando 
a educación xa entroncaba co concepto de cultura e de comunidade, abríanse aínda 
mais os espazos e tempos educativos, así como os destinatarios, cidadáns aprendices da 
democracia e da participación colectiva. 

A praza pública cobra neste escenario un grande protagonismo, como espazo aberto, 
igualmente para asistir a un mitin, como para manifestar un descontento, como para 
conmemorar unha efeméride, ou para discutir asuntos que afectan ao vecindario. Ese 
é o sentido pleno da educación en democracia, pois xenéranse de xeito case espontáneo 
múltiples oportunidades para aprender nos espazos públicos, aproveitando os múltiples 
estímulos que ofrece a propia comunidade.
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A escola que se contaxiaba dese clima de cidadanía tiña tamén múltiples propostas 
para unha educación integral da infancia, animando aos nenos e nenas para participar 
en conferencias axeitadas á súa idade, organizar festas escolares, - entre as que destacan 
as do 14 de abril -, editar xornais escolares, facer saídas polo entorno, instituír campos 
agrícolas, intercambiar experiencias con escolas próximas, fomentar o asociacionismo –
especial interese tiñan as organización pola paz na liña sinalada no Congreso de Praga de 
1927 “La paz por la Escuela - , participar en colonias ou cantinas escolares, ou promover 
Misións Pedagóxicas, ao abeiro das propostas polo Ministerio.

Os mestres foron pioneiros na organización de Misións Pedagóxicas, pois xa en 
novembro e decembro de 1932 realizaron un ciclo de conferencias en Parada do Sil, na 
que participaron os mestres da zona: A. García Rojo, Rosa Pons, Eduardo López, Nicolás 
Martín, Elvira Coello e Juan Blanco. Na comarca de Trives instaláronse, así mesmo, 
3 bibliotecas escolares cos libros enviados desde o Padroado de Misións Pedagóxicas, 
dun total de 97 bibliotecas instaladas en 1932-33, en toda a provincia. Foi Ourense a 
provincia que mais bibliotecas solicitou ao Padroado de Misións. En Pontevedra tiveron 
moito interese as organizadas polos mestres da Cañiza, mestres que ademais introduciron 
a pedagoxía Freinet en Galicia, como se pon de manifesto en traballos e Antón Costa19, 
Anxo Porto Ucha20 e Cid 21

c) O novo talante democrático do goberno civil e dos Consellos Escolares 

Un cambio importante que acompaña aos gobernos democráticos, a nivel provincial, 
ten que ver co talante dos gobernadores civís e coas súas funcións. Pasamos dun modelo 
de autoridade impositiva que controla especialmente a actividade do profesorado mais 
renovador, instigado no seu inquisitorial, por calquera denuncia do caciquismo local, a 
un modelo de autoridade que vela polo cumprimento da lexislación democrática que se 
vai aprobando na actividade parlamentaria. 

Atopámonos en Ourense cunha sucesión continua de gobernadores que teñen como 
denominador común, a preocupación polo cumprimento da nova normativa en materia 
de educación. Dez gobernadores coñeceu Ourense na II República. Algún, ao principio, 

19  A. Costa (2004): Historia da Educación e da Cultura en Galicia.Vigo: Edicións Xerais.

20 Porto Ucha, A.S. Historias de vida. O Maxisterio pontevedrés na IIª República, Guerra civil e franquismo. 
Ponteareas: Alén Miño, 2003 

21  X. M. Cid; M. D. Dapía e M. R. Fernández (1997): Por unha escola do pobo. No Centenario de C. Freinet 
(1896-1996). Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade. 
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seguía unha política de amoestación ao maxisterio ante queixas recibidas no Goberno 
civil, en lugar de seren remitidas á inspección educativa. Agás esta chata inicial, os 
seguintes foron sintonizando mais co cambio educativo que se estaba a producir.

Mesmo debemos salientar a dous que serían cruelmente represaliados, un deles mestre 
na Escola preparatoria do Instituto de Pontevedra, Gonzalo Martín March, que foi asasinado 
despois de destituílo como último gobernador no último mes da democracia; e outro José 
Adrio Barreiro, sobriño do mestre Xermán Adrio, asasinados conxuntamente, despois 
do consello de guerra de finais de outubro, executado o 12 de novembro en Pontevedra. 
Era avogado, militante de Unión Republicana, e tiña 26 anos cando foi asasinado. No 
cargo de gobernador estivo pouco mais dun mes, no primeiro goberno do segundo bienio, 
nomeado polo Partido radical de Basilio Álvarez. 

Juan González Rodríguez foi o que mais tempo permaneceu no cargo entre xuño do 
1932 e setembro de 1933, e tamén o que mais decididamente impulsou a política de 
construción de escolas polos Concellos, o laicismo e a revisión dos libros de texto.

O outro polo importante da democratización educativa foron os Consellos Escolares, 
constituídos tanto a nivel provincial, como local en substitución das Xuntas Escolares, 
compostas polas forzas vivas da localidade, e unha mínima representación da comunidade 
educativa. Nos consellos aumenta a presenza dos mestres, e pais/nais, deixando de estar 
representantes da cúpula eclesiástica e militar, entre outros membros anteriores. Foi, 
non obstante, o Consello Provincial, un órgano pouco efectivo, pois, tendo maioría de 
inspectores e profesores de maxisterio, dependía moito do perfil ideolóxico dos mesmos. O 
Secretario do Consello provincial de Ourense, Manuel Maceda, a pesares da súa militancia 
socialista, estivo permanentemente enfrontado ao sector mais progresista do maxisterio. 
Os Consellos locais fomentaron moito a escolarización nas súas áreas de influencia.

d) Dignificación da profesión docente.

Un novo modelo de formación inicial e permanente, un novo sistema de selección e un 
incremento salarial acorde coa función social que desempeñan, foron os grandes avances 
na dignificación da profesión docente.

A incorporación progresiva ás escolas dos mestres que participaran nas polémicas 
oposicións de 1928, mediante cursiños de selección-perfecionamento, en lugar de probas 
de exame, foi un dos métodos para ir cubrindo as prazas creadas con tanta présa pola 
República. Entre tanto, modificouse a formación inicial, dando comezo xa no curso 1931-
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32 ao Plano profesional, de catro anos, concedendo especial importancia ás metodoloxías 
didácticas das respectivas materias, e á formación práctica, que tería un ano de duración 
e cun salario de 3000 pesetas anuais, o equivalente ao mínimo que cobraban os mestres 
do primeiro escalafón no ano 1931. Eses mestres terían praza no ano seguinte co salario 
de 4000 pesetas. A pretensión era de elevar o salario mínimo dos restantes mestres a 
4000 pesetas, coincidindo co primeiro ano de colocación da primeira promoción do Plano 
Profesional. 

Para chegar a ese salario base, comezouse no ano 1931 coa eliminación do segundo 
escalafón, aqueles mestres de poboacións pequenas –mais da metade na provincia de 
Ourense – que cobraban 2000 ou 2500 pesetas anuais.

Os sucesivos cambios de goberno e as dificultades económicas, nomeadamente o 
goberno do segundo bienio, paralizaron a reforma no apartado que se refire á equiparación 
de todos os mestres en 1934 cos do plano profesional, dándose a circunstancia de que 
estes cobraban 4000 pesetas, mentres a maioría mantíñase nun teito salarial de 3000 
pesetas. Moitos mestres xa titulados fixeron o exame de ingreso no Plano profesional, para 
ampliar a súa formación e asegurarse unha mellor carreira profesional. Esta paralización 
da reforma non invalida o grande avance que supuxo situar o salario mínimo en 3000, 
pois, como indicamos, afectou a mais da metade do profesorado que tiña escola na 
provincia no fin da ditadura de Primo de Rivera.

Esta dignificación da profesión tivo ademais outros elementos, tales como a 
posibilidade de exercer a profesión nunha situación de pluralismo ideolóxico, e de 
estímulo polas innovacións, sendo o propio maxisterio, a través das súas asociacións, 
o protagonista de múltiples iniciativas formativas, tanto na modalidade de semanas 
pedagóxicas, como o método mais horizontal dos centros de colaboración pedagóxica. 
Esta modalidade, promovida pola inspección, xa avanzada a República, fora xa posta 
en práctica polos mestres da A.T.E.O. en certas comarcas. Baltasar Vázquez falounos das 
sesións promovidas en Maceda, cando estaba alí Albino Núñez, o primeiro presidente da 
A.T.E.O. Na mesma liña traballaban Ignacio Herrero e Raúl González nas súas comarcas. 
Sen deixar de referirnos ao ensaio de pedagoxía Freinet nas terras da Cañiza, promovidas 
polo mestre José Benito González22

22  Ver o noso traballo sobre o centenario de Freinet, coordinado por X. M. Cid; M. D. Dapía e M. R. Fernández 
(1997): Por unha escola do pobo. No Centenario de C. Freinet (1896-1996). Vigo: Servicio de Publicacións 
da Universidade. 
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3. Ilusións e vidas rotas por unha represión salvaxe por parte do rexime franquista 

Como xa indiquei antes, hai moitos estudios locais e comarcais sobre a represión, que 
sen dúbida poden precisar moito mais do que podo facelo eu, os efectos do franquismo 
en cada lugar de Galicia. Non obstante, quero resaltar algunhas das narracións sobre a 
violencia exercida contra o Maxisterio galego, con algúns exemplos da nosa provincia.

a) Algúns testemuños

Na extraordinaria memoria de Antón Patiño23 aparece a referencia a unha das poucas 
mestras asasinadas, Mercedes Rico Abella (noutros estudios aparece o primeiro apelido 
como Romero), mestra de Cabanas:

“Poucos dos meus – sinala Patiño - puideron pois contalo. Ramón Caridad das Xuventudes 
Socialistas e os seus irmáns Luís e Antonio, foron deles. Non foi así con Mercediñas Rico 
Abella. Ao seu marido e compañeiro, Paco Mazariegos da UGT martirizárono e logo foron 
por ela. Unha madrugada desde a súa casa levárona a Cabanas, o lugar onde exercera 
de mestra. Nas beiras da estrada a Pontedeume forzárona, cortáronlle os peitos e déronlle 
morte.

Para ela flores. Para todos flores. E se puidera ser, daquelas que había no xardín dos 
Boedo. Na casa leda do pai e a nai do cantor Pucho Boedo. Roseiras, xeranios vermellos, 
alelís brancos, begonias e margaridas sempre na súa memoria.”

Episodios de extrema violencia na mesma obra son os asasinatos de adolescentes que 
acudiran á escola racionalista do ferrolán Amil – Luis Pérez Amil, tamén paseado -, algún 
con 15 anos e outros con pouco mais. Un parágrafo mais desta obra24, sen estendernos en 
outras narracións que serían todas elas arrepiantes: 

“A Fernando Varela o profesor dos obreiros non lle cobraba o pouco que xa cobraba. 
Sabía dos apuros e esforzos cos que tentaba botar adiante os seus irmáns. Quería sacalos 
da fame para que non desen na xolda e na rúa. (…)

No cuartel da Falanxe de Juana de Vega obrigárono a beber gasolina antes de darlle 

23  Patiño, A. Op cit. Pax 169.

24  Patiño, A. Op cit. Pax 61-63
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o paseo e ás beiras dunha estrada foi o crime. Certificaron a súa morte sen apelidos, 
abandonaron o seu corpo e agacharon o seu baleamento cunha hemorraxia interna nos 
papeis da defunción.

A súa avoa Felisa, a mellor vendedora que nunca tivera La Voz de Galicia, pouco tempo 
adiou o morrer. Faltáballe o seu Fernandiño dos xerseis vermellos e das camisas tamén 
vermellas. As que vestía cos pantalóns de pana remendados e as alpargatas rachadas. 
Rotas como unha vida que non lle deu para moito máis. Pelo roxo, peito roxo, ollos claros, 
tiña 17 anos.”

A directora de Maxisterio de Pontevedra, finalmente desterrada a Ourense entre 1940 
e 1951, Ernestina Otero, foi obxecto tamén de constante persecución nos anos que durou 
a Guerra civil. O seu neto Manuel Puga25, cóntao deste xeito no libro homenaxe polo 
centenario do seu nacemento:

“Outras veces son levados sen ningunha explicación á sede de Falanxe. As ameazas, 
a represión e as noites en vela, nunha auténtica guerra psicolóxica, van destrozando as 
súas vidas. Á volta dunha desas visitas, Luís non pode disimular ante os seus a súa dor 
por traer unha man destrozada dos martelazos que nela lle deron por se ter negado a 
entregar a alianza matrimonial para sufragar os gastos do Movemento Nacional.”

Tampouco ela queda allea destas penurias e persecución. En numerosas ocasións tivo 
que se presentar perante o gobernador civil para se defender das máis variadas acusacións: 
ser curmá de Alejandro Otero, ser parente de Besteiro, negar na clase a existencia de 
Deus, ler El Liberal pola rúa, segundo as denuncias feitas en Pontevedra, ou responder 
ás acusacións de mala esposa, mala nai e mala cristiá consonte os informes saídos en 
Redondela.”

b) Clima de represión no maxisterio

Enlazando a represión en Pontevedra coa sufrida en Ourense, ademais da unión das 
dúas cidades a través da persoa de Ernestina Otero26, non podemos esquecer a figura 

25  Puga, M. . Op cit. Pax 55

26  Ademais deste traballo citado de Manuel Puga, referímonos á profesora nun sinxelo traballo publicado no 
libro de homenaxe aos xubilados da Facultade de Ciencias da Educación. Cid, X. M. (coord, 2006): Repensar 
a educación e a sociedade: Realidades e desafíos.Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade
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común de Alexandre Bóveda, o mártir que une estas provincias con Galicia enteira. O seu 
asasinato na Caeira en agosto do 36, aínda tivo continuidade no Consello de guerra de 30 
de outubro, que rematou cos 10 asasinatos do 12 de novembro, entre eles tres mestres: 
o xa nomeado Xermán Adrio, Paulo Novás e Benigno Rey. Sobraron as probas da súa 
inocencia, mesmo algunhas chegadas de sectores afíns aos golpistas, pero non serviron de 
nada. Como ejemplo, vexamos a declaración do cura de S. Adrian de Cobres sobre Paulo 
Novás:

“era defensor de la propiedad, religión, familia cristiana, mostrándose enemigo del 
judaísmo, marxismo y masonería, siendo defensor entusiasta de España, sin resabios 
separatistas, y todo esto puedo certificarlo, porque debido a su buena conducta moral y 
religiosa, le admití a vivir en mi compañía en la casa rectoral, hasta que de allí salí para 
ser destinado a la villa de Bueu”.27

Mestre naquela localidade ata 1931 foi proposto polo Claustro do Instituto para a Escola 
Preparatoria de Ingreso, no que se incorporou tamén Gonzalo Martín March, despois de 
ser Gobernador en Ourense. O Instituto foi nese tempo un referente cultural, chegando a 
crear unha residencia de estudantes, baixo o modelo da proposta en Madrid pola I.L.E. 

O Comandante Francisco Sanmartín, encargado da defensa de Paulo Novás e outros , 
presentounos a todos como homes de orde e de paz…

creí ver en ellos hombres educados al calor de la Revolución Francesa, con cultura 
enciclopedista nacida de las Universidades en los últimos tiempos del siglo XIX y los años 
que corren del siglo XX; creyendo equivocadamente por el influjo de esas orientaciones que 
era posible una república democrática apoyada en el sufragio… Pecaron de imprudencia 
y aun de inconsciencia… Tengo la convicción de que ellos no atentaron contra la patria y 
están dolidos de verse acusados por eso…28

Parece incrible que puidesen matar a alguén, nestas circunstancias, cando Galicia xa 
era praza conquistada había moitos meses. Está claro que había que aterrorizar ao pobo, 
para que mostrase servidume e obediencia a un réxime irracional e violento durante 
moitos anos.

27  Lamela, L. Op. Cit. 1993.

28  Idem
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En Ourense sucedéronse idénticas farsas de xuízos e consellos de guerra, sen esquecer 
que moitos eran “paseados” sen ningún tipo de xuízo. Unha das sentencias que chegou á 
nosa man é a de don Raúl29.

“…habiendo hecho, valiéndose de su cargo, una gran propaganda a favor del Frente 
Popular, siendo principal dirigente de las masas marxistas de dicho pueblo y su comarca, 
y organizador de todo lo ocurrido en la misma contra la causa de España…

En el aspecto profesional enseñaba a los niños de su escuela doctrinas disolventes, 
llegando al extremo de coger un crucifijo y arrojarlo al suelo en presencia de sus alumnos, 
los que efecto de las expresadas enseñanzas, proferían y escribían blasfemias con el 
beneplácito de su profesor” 

Nestes parágrafos da sentencia contra Raúl González reflíctense moitas das causas 
que servían para condenar a moitos mestres a pena de morte, e no mellor dos casos a 
separación definitiva do ensino, causas que respondían a un texto estándar, sen referencias 
á militancia e a actividades concretas da persoa xulgada. Ademais destas imputacións, 
podemos citar, seguindo a outros historiadores da educación en Galicia30, as seguintes:

Ideoloxía de esquerdas
Actitudes contrarias á causa nacional
Militantes en organización afectas á república
Nacionalismo/separatismo/ensino en lingua vernácula
Irrelixiosidade/ateísmo / Non asistencia a actos de culto
Laicismo no ensino / coeducación
I.L.E. /Krausismo/ masonería /met. Estranxeirizantes
Blasfemar en público
Conduta privada inmoral/ Sexo, vida conxugal, matrimonio civil
Frecuentar tabernas. Afección á bebida, xogo…
Formulas pedagóxicas inaceptables 
Desidia/incompetencia profesional
Creación de bibliotecas / Clases de adultos 

29  “Testimonio de sentencia” 4 de febrero de 1939

30  Ver o completo traballo de A. Costa (2004): Historia da Educación e da Cultura en Galicia.Vigo: Edicións 
Xerais. Tamén o artigo en prensa de A. S. Porto: “  en Suárez, M; Cid, X.M.; Benso, C. (coords): Memoria 
da escola. Vigo: edicións Xerais 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Todas elas son rechamantes, tendo en conta que moitas son claramente falsidades, 
e outras non son delito, pois o pluralismo ideolóxico foi un dos valores do período 
republicano, e constitúe un valor inalienable. As últimas poden ser mais curiosas aínda, 
pois cústanos verlle a parte delitiva. Para o fascismo o delito estaba en que as bibliotecas 
eran das Misións Pedagóxicas, o que puña aos mestres na mesma liña de sospeita en 
que estaba a I.L.E. no seu conxunto. Polo que respecta á educación de adultos, tamén se 
tiña producido un cambio de mentalidade dificilmente asimilable para o fascismo. Así o 
analizaba o mestre valenciano, destinado en Ourense, Juan Lacomba31:

“En España se aprendió a leer aunque no se supo nunca lo que se leía, como primero se 
había aprendido a rezar sin tener el menor concepto de lo que se rezaba. Automáticamente. 
El hombre que hace inconscientemente, de manera mecánica, una función, sin enterarse 
plenamente de su acto, no puede decir que está capacitado para ella, ya que en realidad 
ignora lo que está haciendo”

Ensinar a pensar. Ser conscientes da realidade. Ese era o delito aos ollos do fascismo. 
As demais acusacións, como se pode apreciar, podían estar baseadas nunha simple 
apreciación subxectiva dalgún veciño afín ao réxime, quen en moitos casos era o propio 
encargado de “facer o traballo”.

Na novela histórica de Silvio Santiago32, ademais da represión sufrida polo seu irmán, 
Jacinto, aparece nun diálogo outro mestre paseado: 

“Vostede parece irmán de Don Elói, un profesor que eu tuven.
Sí, son irmán.
Excelente profesor. ¿E qué é del?
Tamén está preso.
¿Eiquí?
Non; na cárcere de Osende, e teño medo por el.
Eu fun alumno seu. Son maestro, i á vez estudio Filosofía e Letras; pero barrunto que 
non vou rematar a carreira. Vin a incorporarme á escola, i ó descer do automovile fun 
detido por uns individuos da banda dun tal Ameneiro. Eu non quería vir, pero un tío 
meu que é crego en Alarico, donde eu son, aseguroume que nada me acontecería...

31  Lacomba, J. “En torno al analfabetismo en España”. Escuela de Trabajo.I, 9 (novembro de 1932) 10-11

32  Santiago, S. Op. Cit.

-
-
-
-
-
-
-
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Logo de o ter sacado, a Garda Civil anduvo tola dun lado para outro procurándoo, 
e despois de moito buscar, atopárono morto nunha cuneta. O Ameneiro e os seus deran 
cabo del.”…

Non aparece o nome pero podía ser calquera dos 15 represaliados en Ourense, que 
acabaron nas cunetas.

O único asasinato, exemplarizante, entre o profesorado de maxisterio foi o de Jacinto 
Santiago. Apareceu nunha cuneta cerca de Vilariño Frío xunto con Eligio Núñez (de 
Cambeo) e o alcalde de Carballiño. Así o describe Fernández Mazas nas memorias antes 
citadas33:

“Detenido y encarcelado, fue sacado de la cárcel de Celanova en compañía de don 
Fructuoso Manrique (Teniente Coronel de carabineros), don Aquilino Sánchez (Alcalde 
de Carballiño) y de su compañero y admirador de su genio periodístico, el maestro 
de Cambeo, Eligio Núñez Muñoz (quien le ayudó a sostenerse, pues Jacinto sufría del 
corazón...) Fueron asesinados en las cercanías de Villarinofrío, una mañana de aquel 
otoño sangriento de 1936”.

Foi en novembro, un dos meses mais sanguentos, tal como amosan os datos de 
Pontevedra, constatados por Luis Lamela34: entre os que pertencían ao rexistro civil de 
Pontevedra, hai 179 mortos, en condicións de extrema violencia na maior parte dos casos. 
Nun cómputo global das vítimas que relata Bienvenido Lago Cid, no libro de Antón Caeiro 
e outros35, vemos que en novembro e decembro hai unha media de 4 asasinados por día.

As sancións afectaron a outro cento de exiliados. Entre eles Luis Soto, Ignacio Herrero 
e outros que desempeñaron unha importante labor intelectual nos países de acollida. 
Moitas outras persoas viron truncada a súa vida profesional. Mediante a análise das 
nóminas localicei un total de 600 mestres sancionados en Ourense, dun colectivo de 
1768, o que supón un 34 %. Esta porcentaxe chega ao 42% en Valdeorras e ao 40% nos 
arredores da capital. A metade dos sancionados tiñan vinculación á A.T.E.O. Con estas 
proporcións suponse que en Galicia foron represaliados uns 2000 dun colectivo de 6500, 
en lugar dos 1452 que citan diversas fontes.

33  Fernández Mazas, A. (1990). 2ª edición de 1995.

34  Lamela, L. Op. Cit. 1993

35  Caeiro, A. e outros: Aillados. A memoria dos presos de 1936 na illa de San Simón.Vigo: Ir indo
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As Misión Pedagóxicas da II República.
Uxío Otero Urtaza. Catedrático de Escola Universitaria do Departamento 
de Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagoxía Social da 
Universidade de Santiago de Compostela.

(Documento escrito achegado polo autor)

O Padroado de Misións Pedagóxicas foi creado por Decreto do Goberno provisional da 
República o 29 de maio de 1931, e tiña un triplo obxectivo:

a) O fomento da cultura xeral, para o que se dispuxo do establecemento de bibliotecas 
populares nas aldeas. Organización de lecturas públicas e de conferencias en torna elas. 
Sesións de cine, audicións de música, exposicións de pintura, teatro, guiñol e música.

b) A orientación pedagóxica das escolas. Mediante visitas de alento ás escolas rurais, 
organización de actividades de formación para os mestres e realización de excursións na 
contorna. 

c) A educación cidadá. Tiña por obxecto afirmar mediante reunións públicas, “os 
principios democráticos que son postulado dos pobos modernos”, así como informar 
mediante conferencias e lecturas cuestións referentes á estrutura e poderes do Estado, co 
propósito non sempre confesado, de arrincar ao campesiñado das ligaduras de servidume 
que lles impedían actuar en liberdade.

Esta fundación viña colmar unha vella aspiración da Institución Libre de Ensino: 
levar o mellor da cultura moderna ás aldeas, porque tanto Francisco Giner, como Cossío 
tiñan conciencia de que era imposible transformar España se ao mesmo tempo mantíñase 
o abismo que en todas as ordes existía entre as cidades e o mundo rural, que entón, fai 
tan só setenta anos supoñía a maioría da poboación española. O encargo que facía o 
Ministerio de Instrución Pública ao Padroado de Misións Pedagóxicas pode resumirse na 
declaración de principios que se fai no preámbulo do decreto que as crea:

Trátase de levar ás xentes, con preferencia ás que habitan en localidades rurais, o alento 
do progreso e os medios para participar nel, nos seus estímulos morais e nos exemplos do 
avance universal, de modo que os pobos todos de España, aínda os apartados, participen 
nas vantaxes e goces nobres reservados hoxe aos centros urbanos.

É extraordinario repasar a nómina dos intelectuais e profesores que participaron nestas 
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actividades: Matilde Moliner, Alejandro Casona, María Zambrano, Antonio Sánchez 
Barbudo, Arturo Serrano Plaja, Luís Cernuda, Gonzalo Menéndez Pidal, Rafael Dieste, 
José Val do Omar, Ramón Gaya, Pedro Pérez Clotet. Carmen Conde, Cándido Fernández 
Mazas, Urbano Lugrís, Miguel Prieto, José Otero Espasandín, Lorenzo Varela, só por 
citar un elenco de nomes que poden ser máis coñecidos por todos. Pero xunto a eles 
participaban profesores normalistas e inspectores que recolleran nos últimos anos as ideas 
institucionistas, así como moitos mestres e mestras, máis anónimos se así puidese dicirse, 
e que nalgúns casos pagaron coa súa vida, despois coa sublevación militar en 1936, esta 
dedicación entusiasta a difundir as luces da democracia nas aldeas.

As Misións pedagóxicas facían fincapé no carácter difuso e festivo da cultura. Non 
se trataba de ensinar nada utilitario, aínda que en ocasións así ocorrese; o que podía 
ser entendido como unha actividade extravagante, porque non perseguían aprendizaxes 
útiles e o seu cometido vagaba fóra de calquera programa tradicional, estrutura, profesión 
e corporación xerárquica. O seu propósito era facer partícipes aos campesiños daqueles 
quefaceres “solícitos ao lecer, daqueles precisamente que non serven para nada, senón que 
valen por si mesmos e cuxa eficacia utilitaria quedará sempre invisible e imponderable”; o 
que a certos políticos chegou a parecer superfluo e luxoso, porque o que pretendía a Misión 
era “levar ao pobo en esquecemento albísquea sequera do humano, pero privilexiado reino 
do inútil e o contemplativo, o goce nobre das belas emocións, a celeste diversión, que a 
humanidade, por miserable que sexa, persegue con afán ao par do alimento”.

É importante resaltar que as Misións non só serviron para levar ás aldeas elementos 
novos dá a cultura que se estaba desenvolvendo nas cidades, senón que permitiron 
descubrir a esta mocidade entusiasta unha España inédita que conservaba un legado 
valioso que era necesario incorporar a un acervo común. Así as Misións non só serviron, 
nun tempo irrepetible, para remover a conciencia campesiña coa modernidade, senón 
que houbo un súbito descubrimento do valor dunha tradición rica e diversa, sedimentada 
durante séculos. Toda esta mocidade deuse pronto conta que non só había unha cultura 
antiga e residual nas aldeas, senón que ademais esta cultura tiña moito que dicir nas 
rápidas transformacións que se estaban vivindo coa República. Ademais, estas andanzas 
polos pobos fixeron madurar a toda unha xeración inqueda de intelectuais, estudantes e 
profesores universitarios, inspectores de educación e mestres, influíndo na súa percepción 
da vida, nos seus valores artísticos e literarios, nas súas decisións políticas e os seus 
compromisos sociais. 
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La formación del profesorado en la Segunda República: una revisión/
reflexión desde el presente. D. Antonio Viñao Frago, Catedrático do 
Departamento de Teoría e Historia da Educación da Universidade de Murcia

(Documento escrito achegado polo autor)

¿Tiene algún sentido mirar por el espejo retrovisor del tiempo para ver lo que sucedió 
en otro momento sobre un tema o cuestión cuando nuestro interés y preocupación están 
centrados en lo que sucede con ese mismo tema o cuestión en el presente?. Quien esto escribe 
se mostró siempre reacio, como historiador, a tratar el pasado como un contenedor del que 
extraer recetas o soluciones para resolver los problemas del presente. Ese no debería ser, 
aunque en muchas ocasiones lo sea, el motivo por el que volvemos la vista atrás. El pasado, 
mejor dicho, el presente del pasado, tiene interés por sí mismo, está presente en nosotros 
con independencia de su utilidad práctica como un espacio o lugar que contenga, o no, 
remedios y soluciones. Quien se interese por el pasado con dicha finalidad, lo más probable 
es que lo distorsione. Cometerá además el error de creer que va a encontrar en él, de forma 
directa y sin más reflexiones, criterios claros y definitivos para actuar en el presente. Nada 
más lejos de la realidad ¿Qué sentido tiene, pues, el estudio del pasado? Por de pronto, 
nuestro pasado está ahí, en nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Hay que 
desvelar, por tanto, cuál es esa parte del pasado que permanece en nuestro presente. Por 
otra parte, los seres humanos siempre estamos haciendo uso del pasado. Lo construimos 
y reconstruimos constantemente. Es más, tendemos a fabular y construir mitos y leyendas 
sobre el mismo. De ahí que tengamos que revisar, también constantemente, lo que haya 
de invención, leyenda, fabulación o mitificación en la reconstrucción individual y social 
del pasado. Por último, esa revisión, desde un presente determinado y en un contexto y 
circunstancias asimismo determinadas, nos hace reflexionar y pensar. Para eso sirve, entre 
otras cosas, el estudio del pasado. Para hacernos reflexionar y pensar. Para mostrarnos, 
desde otra perspectiva, el presente. Con ese objetivo se escriben las páginas que siguen sobre 
una parte de nuestro pasado educativo: la formación inicial (con algunas incursiones en el 
posterior) del magisterio primario y secundario durante la Segunda República.

Para ello, realizaré primero una serie de consideraciones generales sobre las relaciones 
entre las reformas educativas y la formación de profesores. Después, analizaré los 
diferentes modelos de formación de profesores configurados y aplicados durante la 
Segunda República. Por último, llevaré a cabo algunas reflexiones, desde el presente, sobre 
dichos modelos y la situación y problemas actuales de la formación inicial y permanente 
del profesorado.
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Reformas educativas y formación de profesores

Hay tres afirmaciones con las que suscribirían hoy la mayoría, por no decir la práctica 
totalidad, de los estudiosos de la educación: 

Que todas las reformas educativas fracasan en mayor o menor medida (o, visto 
desde otro ángulo, que su éxito es siempre parcial y relativo y, por lo general, escaso), 
debiéndose en buena parte dicho fracaso a que ignoran y se oponen a lo que se ha 
dado en llamar unas veces la gramática de la escuela (o de la escolarización) y otras 
las culturas escolares, en especial a las culturas académicas de aquellos que tienen que 
llevarlas a la práctica, es decir, de los profesores y maestros36. 
 Que el éxito o el fracaso de las reformas educativas guarda una estrecha relación, por 
tanto, con la formación de los profesores y, en relación con dicha formación, con la 
identificación o no de un cierto número de ellos con dichas reformas.
Esta identificación se ve dificultada cada vez más, en los dos últimos siglos, por 
la configuración de la pedagogía como un campo disciplinar y de investigación 
universitario y el sucesivo tejer y destejer de las reformas educativas, causa, en parte, 
del creciente desencuentro entre la cultura (intereses, léxico, lecturas, maneras de ver 
la educación, etc.) “científica” de la educación (el estudio “científico” de la misma), la 
de los reformadores y gestores de la educación y la cultura profesional de los profesores 
y maestros (la práctica del oficio docente)37.

¿Qué relación tiene todo esto con la educación republicana y con el proyecto educativo 
de la Segunda República? La relación deriva de tres hechos: 

La reforma educativa republicana se basaba sobre todo en la formación inicial y 
posterior de profesores y maestros. Una formación dirigida a conseguir su identificación 

36  Sobre el particular remito a lo dicho en Antonio Viñao, Sistemas educativos, culturas escolares y reformas. 
Continuidades y cambios, Madrid, Morata, 2002, y “El éxito o fracaso de las reformas educativas: 
condicionantes, limitaciones, posibilidades” en José Gimeno (comp.), La reforma necesaria: entre la política 
educativa y la práctica escolar, Madrid, Morata, 2006, pp. 43-60. En cuanto al concepto de “gramática 
de la escuela” o de la “escolarización”, véase David Tyack y Larry Cuban, En busca de la utopía. Un siglo 
de reformas educativas, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 2001.

37  Desde una perspectiva general, véase António Nóvoa, “Profesionnalisation des enseignants et Sciences 
de l’Éducation”, en P. Drewek y Ch. Lüth (eds.), History of Educational Studies, Gante, Paedagogica 
Historica. Supplementary Series (III), 1998, pp. 403-430, y, en relación con la España del siglo XX, Agustín 
Escolano, “Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros”, Revista de Educación, número 
extraordinario sobre “La educación en la España del siglo XX”, 2000, pp. 201-218. 

a.

b.

c.

a.
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con la misma. Como se decía en el preámbulo del Decreto de 29 de septiembre de 1931 
de reforma de las escuelas normales,
“[...] siendo en la instrucción primaria el primer factor el maestro, toda reforma se 
frustraría sin un maestro que la encarnara en su espíritu. Urgía crear escuelas, pero 
urgía más crear maestros; urgía dotar a la escuela de medios para que cumpliera la 
función social que le estaba encomendada, pero urgía más formar al maestro para que 
se convirtiera en sacerdote de esta función; urgía elevar la jerarquía de la escuela, pero 
urgía igualmente dar al maestro de la nueva sociedad democrática la jerarquía que 
merece y merecerá haciéndole merecedor de ella”.
Dicha formación ofrece dos modelos diferenciados según que nos refiramos a la 
enseñanza primaria o a la secundaria, así como, en lo que la escuela y el magisterio 
primario se refiere, una doble acción de formación inicial y permanente. Además, 
la formación inicial del magisterio primario revestiría dos modalidades: una a corto 
plazo, los cursillos de selección, y otra a medio y largo plazo, el plan profesional de 
1931.
Durante la II República se produjo, en ciertos momentos y bajo ciertas condiciones, 
una cierta y controvertida coincidencia o confluencia entre las tres culturas escolares 
por lo común no coincidentes y en ocasiones enfrentadas: la de los estudiosos de la 
educación, la de los políticos y gestores de la misma, y la de los profesores y maestros. 
Ello fue posible, en parte, gracias al papel desempeñado en dicha confluencia, como 
mediadores culturales, por algunos inspectores de enseñanza primaria, profesores de 
escuelas normales y directores de grupos escolares así como por unos pocos maestros 
y maestras.

La formación inicial de un nuevo maestro: los cursillos de selección y el plan profesional 
de 1931

No digo nada nuevo si afirmo que el primer objetivo del proyecto educativo de la 
Segunda República fue el de formar un nuevo maestro. Tomando como modelo o referencia 
el ejemplo de la Tercera República francesa, se pensaba, y con razón, que un nuevo orden 
o régimen político precisaba una nueva escuela y un nuevo maestro38. Éste sería, como 
se llamarían después a sí mismos muchos de los que formarían parte de este ideal, 

38  Este había sido también, cien años antes, el planteamiento (desnaturalizado en su aplicación práctica) de 
Pablo Montesino tras su regreso del exilio en 1834: un nuevo régimen político, el liberal, precisaba un nuevo 
tipo de escuela y un nuevo maestro y él sería el intelectual orgánico que diseñaría ambos modelos.

b.

c.
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el maestro republicano39. La dignificación del magisterio primario podía conseguirse en 
parte, como se hizo, mediante el aumento de sus retribuciones40 y la construcción de 
edificios escolares que fueran los templos de la república en los que oficiara ese nuevo 
“sacerdote” como se le llamaba en el ya citado preámbulo del Decreto de 29 de septiembre 
de 1931 de reforma de las escuelas normales. Para ello podía contarse, desde luego, con 
un cierto número de maestros y maestras imbuidos de los nuevos ideales, que leían, entre 
otras, la Revista de Pedagogía creada en 1922 y dirigida por Lorenzo Luzuriaga, y sus 
publicaciones como editorial41; que se reunían en “conversas”, “conferencias”, “semanas” 
y “jornadas” pedagógicas; que innovaban en sus escuelas e intercambiaban experiencias; 
que, financiados por la Junta para Ampliación de Estudios y algunos ayuntamientos, 
habían viajado al extranjero para estudiar y conocer escuelas de otros países; y que, bajo 
la influencia y con el apoyo de algunos inspectores y profesores de escuelas normales 
formados en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, creada en 1909, estaban 
al tanto de las principales corrientes e innovaciones pedagógicas que estaban teniendo 
lugar en otros países y en el nuestro. Una minoría si se quiere, pero una minoría activa 
y creciente42. Hacía falta, sin embargo, algo más. Y este algo más sería un nuevo modelo 

39  Tomo sólo dos ejemplos de esta autodenominación. Los de la recientemente fallecida Guillermina Medrano 
(Experiencia de una maestra republicana, Valencia, Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1998) y 
Honorio García Álvarez (Un republicano. Novela histórica (1921-1978), León, Gráficas Celarayn, 1978). Por 
lo demás, la expresión parece haber hecho fortuna pues viene siendo cada vea máshabitual encontrarla 
en algún título de libro o artículo. Por ejemplo en Jesús Revaque, Periodismo educativo de un maestro 
republicano (1922-1936), Santander, Universidad de Cantabria, 2005.

40  Una Orden de 23 de junio de 1931 incrementaría el sueldo de las categorías profesionales más bajas 
del Magisterio primario con la suficiente antelación, como se ha dicho, “para estimular a los “futuros” 
asistentes a los cursillos de selección para el ingreso en dicho cuerpo docente convocados por Decreto de 
3 de julio del mismo año (Antonio Molero, La reforma educativa de la Segunda República Española. Primer 
bienio, Madrid, Santillana, 1977, p. 93).

41  Una relación de dichas publicaciones, con un total de 149 títulos agrupados en 17 colecciones, puede 
verse en Antonio Viñao, “La modernización pedagógica española a través de la Revista de Pedagogía (1922-
1936)”, Anales de Pedagogía, 12-13, 1994-1995, pp. 7-45.

42  Lo afirmado se refiere, sobre todo, a un cierto número (por determinar y estudiar como grupo o conjunto) 
de profesores de escuelas normales, inspectores, maestros-directores de graduadas y maestros. Sin embargo, 
no está de más indicar cómo Rodolfo Llopis, Director General de Enseñanza Primaria desde abril de 1931 
a abril de 1933, se autodefinía, junto a sus colaboradores, como una parte de dicha minoría para entender 
el carácter no espontáneo o improvisado de la “revolución” que supuso la reforma educativa del primer 
bienio republicano: “Cuando nos instalamos en el Ministerio no necesitamos repentizar programa alguno. 
El Gobierno Provisional había elaborado el suyo en los días en que era Comité revolucionario. Cada uno de 
nosotros había consagrado lo mejor de su existencia al estudio de esta clase de problemas [....]. Sabíamos lo 
que debía hacerse. Por eso pudimos trazar rápidamente nuestro plan [....]. Y todo lo hecho, haya aparecido 
a su debido tiempo o no, antes o después, responde a una misma dirección y forma parte del plan de 
conjunto trazado el primer día” (Rodolfo Llopis, La revolución en la escuela. Dos años en la Dirección 
General de Primera Enseñanza, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, p. 13. Edición facsímil, con un estudio 
introductorio a cargo de Antonio Molero Pintado, de la original de 1933).
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de formación y selección del magisterio primario: el conocido con el nombre de “plan 
profesional” implantado con la reforma de las escuelas normales aprobada por el ya 
mencionado Decreto de 29 de septiembre de 1931 y, desde la perspectiva a corto plazo, los 
cursillos de selección convocados ya en agosto de ese mismo año.

Los cursillos de “selección profesional” nacieron con una doble finalidad. Por un lado, 
para resolver el problema planteado por los maestros y maestras que, habiendo realizado 
todos los ejercicios de las controvertidas oposiciones de 1928, no las habían aprobado. Por 
otro, como un procedimiento de selección que, dejando a un lado el tradicional sistema de 
oposiciones, permitiera contar con los maestros y maestras necesarios hasta que salieran, 
en 1935, las primeras promociones del plan profesional aprobado en 193143. Dichos 
cursillos duraban tres meses, estaban abiertos a los licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias que hubieren cursado las asignaturas de Pedagogía e Historia de la Pedagogía 
en una Escuela Normal, y constaban de tres partes cada una de ellas selectiva: a) clases 
de Pedagogía, Letras, Ciencias, Enseñanzas auxiliares y de Organización y Metodología a 
impartir en las escuelas normales y primarias; b) Prácticas de enseñanza; y c) Lecciones 
de orientación cultural y pedagógica. De hecho, este sería el sistema utilizado durante 
la Segunda República como solución de emergencia para hacer frente a las necesidades 
planteadas por el programa de creación de escuelas iniciado en junio de 1931. Un 
ambicioso plan quinquenal, limitado después en su realización, que, al menos en su 
formulación inicial, preveía crear 27.000 unidades escolares (7.000 el primer año y 5.000 
en los cuatro restantes) en un país en el que el número total de las “escuelas nacionales” 
era de 35.71644.

En cuanto al llamado plan profesional, indico, sin detenerme en ellos, aquellos 
aspectos más conocidos de la reforma de las Escuelas Normales de septiembre 1931 
que lo implantaba en sustitución del plan vigente de 1914 (coeducación, exigencia del 
bachillerato para acceder a las mismas –un requisito que sería exigido de nuevo, treinta 
y nueve años después, en la reforma de 1970–, y una duración de los estudios de tres 
cursos de formación “profesional” y uno más de práctica docente) para centrarme en lo 
que a mi juicio constituía la principal innovación de dicha reforma: la unión o conexión 
establecida entre la formación y la selección con la consiguiente supresión del sistema 
de oposiciones. Dicha innovación tenía, por supuesto, sus antecedentes en otros ámbitos 

43  Rodolfo Llopis, La revolución en la escuela. Dos años en la Dirección General de Primera Enseñanza, op. 
cit., pp. 116-117 y 119.

44  Ibídem, pp. 32-40.
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cercanos. Este había sido el sistema establecido, y con éxito, para la formación y selección 
de los profesores de escuelas normales e inspectores de enseñanza primaria en 1909 con la 
creación de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (como lo había sido, y seguía 
siéndolo, en las escuelas de ingenieros y en las academias militares). Ahora de lo que 
se trataba era de trasladarla a un cuerpo docente más numeroso. Ello suponía, primero, 
establecer un sistema de “numerus clausus” en función de las necesidades previstas de 
maestros y maestras y, después, introducir un examen de ingreso para acceder a las 
escuelas normales. Es decir, establecer un nuevo un sistema formativo sólo para aquellos 
que en el futuro fueran a ejercer la docencia en la enseñanza primaria. Al asegurarse, 
salvo contadas excepciones, el ingreso directo en el magisterio primario una vez que 
se accedía a una escuela normal, a la vez que se elevaban las exigencias académicas 
(título de bachiller) y culturales para el ingreso en las mismas y la retribución posterior 
(ya percibida en el curso de prácticas), no tiene nada de extraño que hoy pueda seguir 
afirmándose que el “plan profesional” del magisterio produjo la generación de maestros y 
maestras mejor formadas de nuestra historia. Y ello (no está de más recordarlo en estos 
momentos) por, entre otras causas, adoptar un modelo de formación inicial que al ligar 
dicha formación a la selección e ingreso en la docencia permitía, al restringir el número 
de personas a formar, no sólo suprimir el sistema de oposiciones sino asegurar una buena 
formación cultural, profesional y práctica.

La creación de la Sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras (1932) y la 
formación permanente del magisterio primario

Para comprender el alcance de la reforma relativa a la formación del magisterio 
primario hay que ponerla en relación con la que se efectuó unos meses más tarde, por 
Decreto de 30 de enero de 1932, al crearse una Sección de Pedagogía en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, a la que seguiría, en 1933, otra en la de 
Barcelona. Con ella se cerraba y completaba la formación de prácticamente todas las 
profesiones educativas, docentes y no docentes. Los aspectos básicos de esta reforma, que 
supuso la supresión de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio al pasar todas 
sus funciones formativas a los nuevos estudios universitarios, son conocidos. Es sabido, 
por ejemplo, que se podía acceder a ella tanto con el título de bachiller como con el de 
magisterio45 y que confería tres títulos: 

45  De hecho, hubo que restringir la inscripción de maestros en los estudios de Pedagogía estableciendo un 
examen de ingreso para los mismos a la vista del elevado número de los que pretendían cursar dichos 
estudios.
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El certificado de estudios pedagógicos para aquellos licenciados que desearen realizar 
las oposiciones a cátedras de bachillerato o de escuelas normales con excepción de las 
de contenido pedagógico.
 La licenciatura en pedagogía para aspirar a las cátedras de la especialidad de las 
escuelas normales, al cuerpo de inspectores de enseñanza primaria y a la dirección de 
las escuelas graduadas con más de seis secciones46.
 El doctorado en pedagogía para poder opositar a las cátedras de este nuevo ámbito 
académico universitario.

La relación entre ambas reformas, la de la formación del magisterio primario y la de 
la formación de los profesores de escuelas normales, inspectores de enseñanza primaria y 
directores de escuelas graduadas, resulta más clara cuando se analiza el modelo formativo 
ideado y aplicado por el proyecto educativo republicano para el perfeccionamiento (lo 
que hoy llamamos formación en ejercicio, posterior o permanente) de los maestros y 
maestras. Dicho modelo, planteado en sus inicios como voluntario y propuesto y llevado a 

46 No creo que esté de más transcribir las pruebas finales, escritas y orales, que se establecieron para la 
obtención de la licenciatura en Pedagogía y del Certificado de Estudios Pedagógicos (Anuario de la 
Universidad de Madrid, 1932-33, Madrid, Gráfica Universal, 1933, p. 108):

1. Licenciatura en Pedagogía.
a) Pruebas escritas.

Traducción de un texto latino (dos horas).
Traducción de un texto inglés o alemán (dos horas).
Composición sobre Pedagogía (cuatro horas).
Composición sobre Paidología (cuatro horas).
Composición sobre Filosofía (cuatro horas).

b) Pruebas orales.
Preguntas sobre Historia de la Cultura.
Preguntas sobre Historia de la Pedagogía.
Preguntas sobre Biología como base de la educación.
Preguntas sobre Fisiología e Higiene Escolar.
Preguntas sobre cuestiones económicas y sociales.
Debía acreditarse además, en la forma que la Facultad determinara, la “debida suficiencia en el ejercicio 
de la enseñanza”.

2. Certificado de Estudios Pedagógicos.
a) Pruebas escritas.

Composición sobre Filosofía (cuatro horas).
Composición sobre Paidología (cuatro horas).
Composición sobre Pedagogía (cuatro horas).
Pruebas orales.
Comentarios sobre el texto de un autor clásico de la Pedagogía con las explicaciones que solicite el 
Tribunal.
Preguntas sobre Didáctica aplicada a las distintas ramas de la enseñanza y sobre problemas actuales de 
educación.
Explicar una lección en la forma que el Tribunal establezca.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

a.

b.

c.
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la práctica, a partir de 1933, de un modo más forzado, normalizado y burocratizado, tuvo 
como agentes organizadores y ejecutores a los inspectores de enseñanza primaria y, en 
un segundo plano, a los profesores de escuelas normales y a los directores de las escuelas 
graduadas más prestigiosas del país. Sus medios fueron los Boletines de Educación de las 
inspecciones provinciales, las Semanas Pedagógicas, los Cursillos de Perfeccionamiento, 
los Seminarios Pedagógicos y, sobre todo, los Centros de Colaboración Pedagógica y, los 
previstos pero no desarrollados, Planes de Trabajo Escolares que tenían que elaborar las 
inspecciones provinciales47.

¿Un nuevo profesor de segunda enseñanza?

La reforma efectiva de la segunda enseñanza (dejando ahora a un lado la cuestión de 
la sustitución de la enseñanza impartida por las órdenes y congregaciones religiosas que, 
salvo por lo que se refiere a los jesuitas, no se llevó a cabo hasta la guerra civil) no guarda 
una relación directa, pese a lo que suele afirmarse, ni con la creación de la Inspección 
de este nivel educativo en 1932 ni con las reformas del plan de estudios efectuadas en 
ese mismo año y, sobre todo, en 1934 por el ministro Villalobos. Desde un punto de vista 
legal no se estableció nada parecido en este nivel educativo a lo aprobado en relación con 
la formación y selección del magisterio primario. De hecho, suprimida en 1852 la Escuela 
Normal de Filosofía, creada pocos años antes, en 184648, nunca existió un sistema o modelo 
oficial que asegurara la formación pedagógica del profesorado de enseñanza secundaria, 
y ello pese a que, ya desde el siglo XIX, en más de un reglamento de oposición a cátedras 
se pedía la presentación de lo que hoy llamaríamos una memoria o proyecto docente 
donde se especificara la metodología utilizada en la enseñanza de la asignatura. Eso no 
quiere decir, sin embargo, que durante la II República no hubiera un modelo de formación 

47  El alcance, orientación y tipología de todos estos modos de formación en ejercicio (un aspecto clave para 
entender la formación del magisterio republicano) está por analizar aunque el trabajo de Antonio Molero, Mª 
del Mar del Pozo y Pedro M. Alonso, Ciento cincuenta años de perfeccionamiento del magisterio en España 
(desde las academias de profesores a la creación de los CEPs (1840-1984), ICE y Universidad de Alcalá de 
Henares (texto inédito accesible en PDF en http:/www.doredin.mec.es/documentos/08950024-IND.pdf), el 
proyecto docente para acceso a cátedra de Alberto Luis Gómez, Escuela para todos, conocimiento académico 
y currículum: innovaciones educativas y función social conservadora del conocimiento escolar geográfico 
en España (1830-1953), y la tesis doctoral en curso de realización, de la que se deriva la información 
que proporciono, de Juan Mainer Baquer, Sociogénesis discursiva de la Didáctica de las Ciencias Sociales: 
tradición discursiva y campo profesional, permiten ya obtener algunas conclusiones al respecto (agradezco 
a estos dos últimos profesores, y amigos, que me hayan facilitado la consulta de los textos mencionados).

48  Juan A. Lorenzo Vicente, “Una experiencia de formación de profesores de segunda enseñanza: la Escuela 
Normal de Filosofía (1846-1852)”, Historia de la Educación, nº 2, 1982, pp. 97-104.
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del profesorado de segunda enseñanza. Lo hubo sólo que su existencia no fue establecida 
por norma alguna sino que fue el resultado de propuestas y disposiciones anteriores, así 
como de la aplicación de un modelo de formación de inspiración y control institucionista49 
que, sin suprimir el sistema de oposiciones, hubiera supuesto, de no haber tenido lugar 
la guerra civil, la sustitución a medio plazo de buena parte del profesorado de este nivel 
educativo por profesores formados de acuerdo con el mismo. Veamos cómo y porqué.

La historia arranca de lejos, nada más y nada menos que del sexenio democrático 
(1868-1874)50. La breve experiencia reformista “desde arriba” intentada, en estos años, 
por Giner de los Ríos, Fernando de Castro y Juan Uña, entre otros, en relación con la 
segunda enseñanza y la universidad, y el fracaso de la misma a causa, entre otras 
razones, de la oposición mayoritaria de los profesores y los padres, les convenció de la 
inutilidad e inoperancia de este tipo de reformas. Esta experiencia y su fracaso fueron 
el nicho y el germen en el que anidó y creció, tras la creación en 1876 de la Institución 
Libre de Enseñanza, su concepción posterior sobre la segunda enseñanza y el modelo de 
reforma educativa institucionista. Los rasgos fundamentales de dicho modelo serían: a) 
la gradualidad (una reforma a largo plazo); b) su independencia o no supeditación a los 
vaivenes políticos; c) la renuncia a imponer reforma alguna desde la Gaceta; y d) sobre 
todo, la formación de profesores. Como una y otra vez dirían los institucionistas, y en 
especial Cossío, la reforma de la segunda enseñanza sólo debía emprenderse cuando se 
dispusiera de profesores formados e identificados con las ideas de la misma, y sólo debía 
llevarse a la práctica en aquellos Institutos de segunda enseñanza donde se contara con 
profesores debidamente formados y con un amplio apoyo social. Su programa formativo 
cubría tanto la formación teórica o cultural como el “enseñar o hacer, el ver enseñar 
y el juicio crítico acerca de la enseñanza hecha”, así como los viajes al extranjero y, 
dada las dificultades o imposibilidad de crear una escuela normal para la formación 
de los profesores de dicho nivel educativo, la creación de al menos un centro docente 
especialmente dedicado a este fin51. Este centro sería el Instituto-escuela creado en Madrid 

49  Institucionista: relacionado con la Institución Libre de Enseñanza.

50  En este punto sintetizo lo dicho con más amplitud y detalle en Antonio Viñao, “Un modelo de reforma 
educativa: los Institutos-escuela (1918-1936)”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, II época, nº 39, 
2000, pp. 63-88.

51  Los dos textos básicos de Manuel B. Cossío al respecto fueron “La segunda enseñanza y su reforma (Informe 
presentado a la Comisión del Consejo de Instrucción Pública por la ILE)”, en J. Seage, E. Guerrero Salom y 
D. Quintana Uña, Una pedagogía de la libertad. La Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Edicusa, 1977, 
pp. 218-228 (texto redactado en 1919), y “Reforma de la segunda enseñanza”, en Manuel B. Cossío, De su 
jornada (fragmentos), Madrid, Imprenta de Blass S. A., 1929, pp. 199-210. La cita entrecomillada se halla 
en la p. 208 de este último texto.
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en 1918, al que seguirían, en dicha función formativa, los creados durante la II República 
en Barcelona (1931), Valencia (1932), Sevilla (1933), Málaga y Gijón (1933) aunque 
estos dos últimos no llegaran a funcionar.

El Instituto-Escuela madrileño fue creado, como se decía en el Real Decreto fundacional 
de 10 de mayo de 1918, con el “carácter de ensayo pedagógico” para “experimentar nuevos 
métodos de educación” pero también (lo que en ocasiones se olvida) para “experimentar 
nuevos (....) sistemas prácticos para la formación del personal docente”. Fue, pues, una 
combinación de centro docente, escuela-modelo y seminario pedagógico o centro de 
formación de profesores donde, como se decía en 1926 desde las páginas de la Revista 
de Pedagogía, la “preparación” de los “aspirantes al Magisterio secundario” se hacía 
“en la práctica misma de las enseñanzas y mediante la participación en toda la función 
educativa”52. Dicha formación, la más completa que un licenciado que aspirara a una 
plaza en la segunda enseñanza podía recibir en la España de aquellos años, consistía en:

Prácticas de enseñanza durante dos años, en régimen de media jornada, asistiendo 
a las clases y encargándose directamente de la enseñanza bajo la dirección del 
catedrático correspondiente.
El estudio de dos lenguas modernas a elegir entre francés, inglés y alemán, en clases 
de dos o tres horas semanales a cargo de profesores nativos.
Trabajos de laboratorio, por lo general en alguno de los organismos (Centro de 
Estudios Históricos, Instituto Nacional de Ciencias, Residencia de Estudiantes) de la 
Junta para Ampliación de Estudios de la que dependía el Instituto-Escuela.
Estudios pedagógicos y filosóficos mediante lecturas y la asistencia a las cátedras de 
filosofía y pedagogía de la Universidad Central y de la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio, o a las enseñanzas que sobre estas cuestiones se impartían en el 
mismo Instituto-Escuela.
El envío al extranjero, becados por la Junta para Ampliación de Estudios, de “algunos 
de los mejores” aspirantes al, como se decía desde la Revista de Pedagogía, “Magisterio 
secundario”53.

52  “El Instituto-Escuela de Segunda enseñanza”, Revista de Pedagogía, nº 54, 1926, pp. 275-279 (cita en p. 
276).

53  Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Un ensayo pedagógico. El Instituto-
Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid (organización, métodos, resultados), Madrid, Tip. de la Revista 
de Archivos, 1925, pp. 395-396, y “El Instituto-Escuela de segunda enseñanza”, Revista de Pedagogía, 54, 
1926, pp. 275-279 (referencia en p. 276).

a.

b.

c.

d.

e.
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Dado que el acceso a este modelo formativo no aseguraba el ingreso posterior en 
el profesorado de segunda enseñanza ni la realización de los dos años de prácticas 
llevaba consigo una condición administrativa especial y la percepción de la retribución 
consiguiente (a diferencia de lo que sucedía en la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio y de lo que, a partir de 1931, se establecería en relación con el magisterio 
primario), uno puede estar tentado a pensar que la virtualidad de este modelo debió 
de ser escasa o nula. Nada más lejos de la realidad. El Instituto-Escuela madrileño, a 
través de la fórmula del “aspirantado” fue en realidad una excelente “academia” oficial 
de preparación de oposiciones. Una “academia” que en muy pocos años llevó a cabo una 
labor formativa que, por su calidad y nivel, hubiera renovado la segunda enseñanza en 
España si no se hubiera producido la guerra civil, en especial si a dicha labor se hubiera 
sumado la de los Institutos-Escuela de Barcelona, Valencia y Sevilla creados durante la 
II República. Unas simples cifras y un testimonio bastarán para atestiguarlo. Desde 1918 
a 1934, sumando los licenciados en formación de cada año, se obtiene un total de 668 
“aspirantes”54. Si se tiene en cuenta que la estancia de un buen número de ellos en 
el Instituto-Escuela llegó a los dos años, dicha cifra debe ser reducida, para calcular el 
número de “aspirantes” que pasaron por dicha institución, a unos 300. Desconocemos 
cuantos de ellos se integraron como profesores, tras las correspondientes oposiciones, en 
la segunda enseñanza. Lo que sí sabemos es que el total de catedráticos de este nivel 
educativo era de 487 según el escalafón de 1925 y de 717 en el de 193655, y que, desde su 
fundación en 1918 hasta 1925, el número total de “aspirantes” formados en el Instituto-
Escuela fue de 87 habiendo obtenido “muchos de ellos” cátedras por oposición56. Un hecho 
no extraño si se tiene en cuenta la mejor preparación con la que, en general, concurrirían 
a las oposiciones a cátedras o, ya en la II República, a los cursos de selección para nombrar 
“encargados de curso” que tendrían lugar en el verano de 1933, quienes se habían formado 
como “aspirantes” en el Instituto-Escuela. El simple hecho de acreditar esta circunstancia 
constituía ya un aval de su valía. Un hecho, además, que confirman investigaciones 
más concretas sobre un campo disciplinar o materia. Como ha mostrado José Damián 
López, en relación con el profesorado de Física y Química, entre los “aspirantes” de esta 

54  Luis Palacios Bañuelo, Instituto-Escuela. Historia de una renovación educativa, Madrid, Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1988, p. 309.

55  Escalafón de Catedráticos, Profesores especiales y Auxiliares y relaciones de los Ayudantes numerarios y 
suplentes, pertenecientes en 31 de diciembre de 1925, a los Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza, 
Madrid, Imprenta de La Enseñanza, 1926, pp. 8-35, y Escalafón de los Catedráticos numerarios de Institutos 
Nacionales de Segunda Enseñanza redactado por la revista Minerva. Situación en 15 de enero de 1936, 
Madrid, Imprenta de L. Rubio, s.a..

56  Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Un ensayo pedagógico. El Instituto-Escuela 
de Segunda Enseñanza de Madrid (organización, métodos, resultados), op. cit., p. 396.
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disciplina es posible hallar no sólo a un buen número de futuros catedráticos de la misma, 
sino también a muchos de los más prestigiosos y, nada es casual, a más de un exiliado o 
sancionado tras su depuración por la dictadura franquista57. 

En cuanto al testimonio, me refiero al del por entonces alumno de bachillerato o 
universidad y después catedrático y ministro de Educación, Lora-Tamayo. Lo escrito en 
sus memorias corrobora, en el ámbito general y en el de las disciplinas de ciencias en 
particular, lo antes afirmado:

“Tengo para mí que se mantuvo el buen estilo docente en la enseñanza media durante 
el primer tercio del siglo [XX], y a ello contribuyeron, sin duda, las primeras promociones 
salidas del Instituto-Escuela de Madrid que, sobre todo en sus principios, fue [un] 
excelente centro formativo de profesorado de enseñanza media (….). Los que terminaban 
en aquellos años la licenciatura en Ciencias aspiraban al privilegio de ser ayudantes en el 
Instituto-Escuela como garantía de una buena formación”58.

Un magisterio republicano para una educación republicana: la formación permanente 
del mismo.

Sea porque el proyecto educativo republicano careció de un plan profesional para la 
segunda enseñanza similar al que se estableció para el magisterio primario; sea, como 
efectivamente sucedió, porque dicho proyecto fijara más su atención en la enseñanza 
primaria que en la segunda enseñanza; o sea porque la cultura académica predominante 
entre los profesores de este último nivel educativo les impermeabilizaba para identificarse 
con el mencionado proyecto, el hecho es que es inusual que dichos profesores, incluso los 
que accedieron a la docencia por los cursos de selección efectuados en 1933, se autodefinan 
como profesores republicanos. Algo nada inusual, por el contrario, entre el magisterio 
primario.

La República precisaba, como se ha dicho, un nuevo profesor y un nuevo maestro. Ese 
profesor y ese maestro existían ya antes de su proclamación. Es más, dicha existencia fue 
una de las razones de su advenimiento y del rápido despliegue de medidas educativas 

57  José Damián López Martínez, La enseñanza de la Física y la Química en la educación secundaria en el 
primer tercio del siglo XX en España, Tesis doctoral, Universidad de Murcia, Murcia, 1999, p. 577.

58  Manuel Lora-Tamayo, Lo que yo he conocido. Recuerdos de un viejo catedrático que fue ministro, Cádiz, 
Federico Joly y Cia, S.A. e INGRASA Artes Gráficas, 1993, p. 22.
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reformistas aprobadas en su primer bienio. Se trataba, como también se dijo, de una 
minoría activa formada en una serie de organismos y centros docentes (la Junta para 
Ampliación de Estudios y la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio sobre todo) de 
inspiración institucionista (lo que no quiere decir que fueran de filiación institucionista, 
ni mucho menos, todos sus profesores y alumnos: algunos de los primeros pertenecían a lo 
que se ha dado en llamar la “pedagogía católica” y algunos de sus alumnos colaborarían 
activamente, años más tarde, en la conformación de la educación nacional-católica 
franquista) o en las ideas de la educación libertaria, librepensadora, racionalista, socialista 
o simplemente republicana. En todo caso se trataba de una minoría con una amplia 
influencia asociativa y profesional en el magisterio primario por sus publicaciones en 
forma de libros o artículos en revistas pedagógicas tales como La Escuela Moderna (1891-
1934), Quaderns d’Estudi (1915-1924), la Revista de Pedagogía (1922-1936) o el Boletín 
de la Institución Libre de Enseñanza (1877-1936), entre otras, o por sus intervenciones en 
congresos, jornadas, semanas pedagógicas o escuelas de verano.

Una vez que esta minoría, o algunos de sus componentes, alcanza el poder político con 
la llegada de la República y pretende llevar a cabo una serie de reformas acordes con el 
nuevo régimen y necesarias para su afianzamiento, el problema que se le plantea, y al que 
debe hacer frente en un contexto y relación de fuerzas sociales y políticas determinado, es el 
mismo de todas las reformas educativas: integrar a los profesores y maestros en la misma, 
ganarlos para la “causa reformista”. No quiero con ello decir que éste sea el problema 
básico o el único de toda reforma, ni que lo fuera en el caso de la reforma republicana. 
Contar con los recursos necesarios y con amplios apoyos políticos y sociales serían otros 
de los problemas a considerar, en especial en una situación de crisis económica mundial y 
con una fuerte oposición a dichas reformas por parte de los partidos políticos que ganarían 
las elecciones de 1933, así como de grupos e instituciones sociales tan poderosas como la 
Iglesia católica. Incluso podrían señalarse otros problemas no menos relevantes. Pero en 
este momento la cuestión que me interesa tratar es la de la necesidad que tenía la reforma 
republicana (como toda reforma educativa) de contar con un profesorado de mentalidad 
y formación acorde con la misma o, al menos, identificado profesionalmente con ella, y la 
relación que ello tenía con la formación inicial y posterior del profesorado.

¿Hasta qué punto las reformas republicanas contaron con un profesorado y unos 
gestores y administradores comprometidos e identificados con ellas? ¿Qué peso cuantitativo 
y cualitativo tuvieron dichos profesores y gestores? ¿Qué grupos pueden distinguirse entre 
quienes apoyaron o promovieron dichas reformas? ¿Puede hablarse, como en ocasiones 
se hace, de un magisterio republicano? ¿Qué papel desempeñó en todo ello la formación 
inicial y posterior del magisterio?
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De hacer caso a lo que decía en 1937 el jefe del Servicio de Enseñanza Superior y 
Media del gobierno rebelde, José Pemartín, “tal vez un 75 por ciento del personal oficial 
enseñante” había “traicionado –unos abiertamente, otros solapadamente, que son los 
más peligrosos– a la Causa Nacional” lo que hacía inevitable, a su juicio, la depuración 
del mismo59. Ni ello parece cierto, salvo que Pemartín considerara “traidores” a todos 
los no afectos al golpe de Estado y al bando rebelde (lo que es posible), ni nos da base 
para pensar que dicho 75 por ciento pudiera considerarse identificado con los ideales 
de alguna de las versiones del proyecto educativo republicano o, menos aún, con la 
versión gubernamental de dicho proyecto del primer bienio. Al iniciarse la República 
la asociación más numerosa del magisterio primario era la Asociación Nacional del 
Magisterio con cerca de 20.000 socios, la mitad del total de los maestros y maestras del 
sector público. Junto a esta asociación de índole gremial, que no ideológica, también 
existía la Confederación Nacional de Maestros, asimismo de orientación gremial, con 
unos 7.000 asociados. La Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), 
creada en los años 1931-32 por transformación de la Asociación General de Maestros 
fundada en 1912, contaría en principio con unos 1.100 miembros que rápidamente se 
incrementarían a 6.000 en 1934. Cuando se funda el Frente Unico del Magisterio, en 
1934, sobre la base de las tres organizaciones indicadas, la cifra total de afiliados en 
dicho Frente era de unos 34.000 sobre un total de 52.000 que prestaban sus servicios 
en el magisterio público lo que supone un 66 por ciento del total. Durante la guerra 
civil, en un período de afiliación obligatoria, la FETE llegaría a tener entre 30.000 y 
40.000 afiliados y la CNT (Sindicato Único de Enseñantes) unos 23.00060. Dentro la 
organización sindical que en principio se puede pensar que estaría más identificada 
con el proyecto gubernativo republicano, la FETE, surgirían dos posiciones claramente 
enfrentadas ya en su II congreso de 1933: una reformista, que apoyaba la política 
educativa del primer bienio, y otra radical y revolucionaria, más cercana al modelo 
soviético. En síntesis, como ha señalado Francisco de Luis, en la FETE hubo maestros 
y maestras socialistas, comunistas, republicanos sin más adjetivos y otros sin filiación 
política61. Es decir, diferentes versiones acerca de lo que debía ser el proyecto educativo 
republicano, a las que habría que añadir, para obtener un panorama más completo, 
la de los maestros y maestras de orientación liberal, la de los republicanos católicos, 

59  José Pemartín, Qué es “lo nuevo”... Consideraciones sobre el momento español presente, Sevilla, Tip. Álvarez 
y Zambrano, 1937, p. 177.

60  Aida Terrón Bañuelos, “Cien años de defensa colectiva: la dinámica societaria y sindical del magisterio 
español”, Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, nº 3, 1999, pp. 157-182.

61  Francisco de Luis Martín, Historia de la FETE (1909-1936), Madrid, Fondo Editorial de Enseñanza, 1997, p. 
217.
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que los hubo, y, sobre todo (por su dinamismo e influencia durante la guerra civil), la 
versión republicana de los maestros y maestras anarquistas. 

No hubo pues una única versión del proyecto educativo republicano, sino varias, 
predominando unas u otras según los momentos y la evolución de los acontecimientos 
políticos y bélicos. Ello dificulta precisar los apoyos políticos, sociales, asociativos y 
académicos (entre los profesores y maestros) que tuvo dicho proyecto. No obstante, sí 
puede resultar útil analizar el alcance y orientación de la política de perfeccionamiento 
del magisterio primario llevada a cabo entre 1931 y 1936 (la primera política pública y 
estatal de formación posterior del magisterio de nuestra historia educativa), con el objeto 
de determinar hasta qué punto dicha política promovió la identificación profesional e 
ideológica (dos aspectos inseparables) con el proyecto educativo republicano del primer 
bienio.

Del análisis de los contenidos e instrumentos (Boletines de Educación de las inspecciones 
provinciales, Semanas Pedagógicas, Cursos y Cursillos de Perfeccionamiento, Seminarios 
Pedagógicos, Centros de Colaboración Pedagógica y Planes de Trabajo Escolares a elaborar 
por las inspecciones provinciales) a través de los cuales se llevó a cabo la política de 
perfeccionamiento del magisterio primario, con el fin, entre otros, de formar a este 
colectivo para que pudiera aplicar en sus aulas dicho proyecto educativo, se desprende que 
durante los años 1931 y 1932 predominaron las Semanas Pedagógicas y las Asambleas 
de maestros con o sin apoyo oficial, de base voluntarista y en cierto modo asamblearia 
cuando no propagandística, y que sería a partir de 1933, bajo el ministerio de Fernando de 
los Ríos, cuando se iniciaría un proceso de oficialización, normalización, burocratización 
y formalización del perfeccionamiento del magisterio primario que no sólo ahogaría toda 
iniciativa no oficial sino que se basaría en un modelo jerárquico (el de los Centros de 
Colaboración Pedagógica y los Boletines de Educación), en el que el protagonismo y la 
dirección se ponía en manos de la Inspección de Enseñanza Primaria. Una Inspección 
en la que, todo hay que decirlo, se hallaban buena parte de los promotores y defensores 
de dicho proyecto, como Antonio Ballesteros o Fernando Sáinz, por citar a dos de sus 
más significados protagonistas, pero en la que otra buena parte de sus componentes no 
comulgaba con el proyecto educativo republicano (por ejemplo, Alfonso Iniesta y Josefina 
Álvarez Cánovas, por citar a dos de los conspicuos representantes de lo que después sería 
la educación nacional-católica del franquismo), y otra buena parte no iba más allá de los 
planteamientos gremiales favorables o desfavorables a toda medida en función de que 
incrementara o disminuyera el poder y prestigio del cuerpo de Inspección.

Es muy difícil conocer el alcance cuantitativo de las 35 semanas, cursos y jornadas 
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pedagógicas celebradas entre el otoño de 1931 y el verano de 1933 (cifra a comparar con 
las sólo 3 y 4 de los años 1934 y 1935, respectivamente). A quienes asistieran a ellas 
habría que añadir los asistentes a las escuelas de verano y otras actividades similares 
organizadas por el gobierno de la Generalidad de Cataluña y ver qué porcentaje significaba 
la cifra final en el total de los 50.000 maestros y maestras del sector público existentes 
en 193362. Es bastante probable que dicho porcentaje no superara el 15 por ciento del 
total. En todo caso, al mismo habría que añadir los lectores de revistas y publicaciones 
pedagógicas o de los boletines de educación provinciales y los que colaboraron en las 
misiones pedagógicas y otras actividades similares. La cifra podría incluso incrementarse 
si se tiene en cuenta la difusión y el impacto que tuvo entre el magisterio la retórica 
laico-sacerdotal del gobierno en relación con su función y su papel en el nuevo régimen 
político y, porque no decirlo, otras medidas más prosaicas pero no menos efectivas como 
el incremento de sus retribuciones. 

El sesgo formalista y jerárquico que a partir de 1933 adoptaron en muchas ocasiones 
las actividades de perfeccionamiento, al configurarse en torno al esquema transmisor 
de información basado en el protagonismo discursivo y superioridad intelectual de los 
inspectores, profesores de escuelas normales y directores de escuelas graduadas que 
impartían conferencias y “lecciones modelo” a los maestros y maestras asistentes, no 
debieron impedir, en todo caso, que el ambiente o clima creado en estas semanas, 
jornadas y cursillos contribuyera a crear entre el magisterio primario, junto con otros 
aspectos ya mencionados, una cierta identidad profesional e identificación con el proyecto 
republicano del primer bienio. Una identidad y una identificación que, en todo caso, 
serían más evidentes e intensas en quienes accedieron al magisterio primario a través 
de los cursillos de selección convocados en 1931 y del plan profesional aprobado en ese 
mismo año. De hecho, y esto sí es más relevante para conocer la difusión real del proyecto 
republicano, fueron sancionados, tras los expedientes depuración, sobre el 25 o 30 por 
ciento del magisterio primario (en este cómputo no se incluyen los maestros fusilados por 
los rebeldes o muertos combatiendo en el bando republicano ni los maestros de escuelas 
privadas laicas o racionalistas) y cerca del 40 por ciento de los inspectores de enseñanza 
primaria. No todos, desde luego, tenían el mismo proyecto educativo en sus mentes pero 
lo que sí es evidente es que su proyecto cabía y podía ser defendido en el marco político y 
legal de la República y no en el de la dictadura franquista.

62  Datos tomados de la tesis doctoral en curso de realización de Juan Mainer Baquer citada en la nota nº 22, 
a quien agradezco las facilidades dadas para su uso y publicación.
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Algunas reflexiones desde el presente (entre dubitativas y concluyentes)

No resulta fácil establecer cuál hubiera sido el impacto, a medio y largo plazo, de la 
reforma y del proyecto educativo republicano del primer bienio, por tratarse de una reforma 
y de un proyecto inacabado a causa de la guerra civil. Si es fácil, por el contrario, advertir 
el papel fundamental que en dicha reforma y proyecto desempeñaba la formación inicial y 
permanente del profesorado con vistas, en especial en el magisterio primario, a provocar su 
identificación profesional, y a ser posible ideológica, con el nuevo régimen político. 

La primera reflexión que suscita el análisis de dicha experiencia podría ser ésta: todo 
cambio o reforma debe promoverse y apoyarse en principio en una minoría activa de 
profesores pero, si desea extenderse, debe basar dicha extensión en la formación del resto 
o de una importante mayoría de los profesores en activo y, sobre todo, de los que vayan a 
serlo en el futuro. De un modo u otro ha de contar con ambos soportes: un grupo o grupos 
de profesores lo más amplio posible que, por lo usual, en principio será minoritario, y 
un sistema de formación inicial y permanente al servicio de la reforma o cambio que 
pretende introducirse. 

La segunda reflexión es que, aceptado lo anterior, pueden aplicarse y coexistir diferentes 
modelos en una misma reforma educativa. De hecho, durante la Segunda República se 
adoptaron cuatro modelos de formación: tres en la enseñanza primaria (el punto fuerte 
de la reforma: dos modelos de formación inicial y uno, el primero de nuestra historia, de 
formación permanente) y uno, sólo de formación inicial, en la educación secundaria.

La tercera reflexión se refiere al distinto modelo de formación inicial seguido en 
las enseñanzas primaria y secundaria. En la educación primaria mediante una doble 
operación: de choque, a corto plazo (los cursillos de selección) y a medio y largo plazo, con 
el plan profesional de estudios de las Escuelas Normales. Dos modos de acción diferentes 
pero complementarios y basados en el fondo en la misma estrategia: la integración de los 
procesos de formación y selección o, si se prefiere, dar prioridad en el tiempo a la selección 
sobre la formación. El modelo seguido en la segunda enseñanza era, por el contrario, de 
índole gradual, reformista y a largo plazo, aunque no por ello menos efectivo. Basado 
en un sistema público, estatal, de formación disciplinar y pedagógica, teórico-práctica, 
dirigido a formar a quienes, sin alterar el tradicional sistema de oposiciones, iban a 
ocupar, por su mejor preparación, las cátedras vacantes, no fue en realidad establecido 
por los gobiernos republicanos. Venía aplicándose desde la creación del Instituto-Escuela 
en 1918. La Segunda República vendría a confirmarlo y reforzarlo con la creación de otros 
establecimientos similares en Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Gijón.
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La cuarta y última reflexión se refiere al paso, en la formación permanente del magisterio 
primario, desde un fuerte movimiento e impulso inicial desde abajo, voluntarista, algo 
asambleario y, en todo caso, producto de iniciativas nacidas u organizadas en algunos 
casos por los mismos maestros y maestras, a otro posterior, con el ministerio de Fernando 
de los Ríos, de índole más oficial, burocrática, normalizada y jerárquica donde el 
protagonismo sería tomado por los inspectores de enseñanza primaria y, en segundo 
lugar, por los profesores de escuelas normales y directores de escuelas graduadas de cierto 
prestigio.

¿Hasta qué punto son transferibles dichas reflexiones al momento presente?

Por lo que respecta a la formación inicial, unir la formación a la selección del profesorado 
y, por tanto, establecer un “numerus clausus”, con una prueba previa, en los dos grados 
de Magisterio y en el máster de Formación del Profesorado de Secundaria, acorde con las 
necesidades futuras de profesores y con las exigencias de una buena formación teórico-
práctica, suprimiendo a la vez el sistema de oposiciones, parece, hoy en día, una medida 
de difícil aplicación por varias razones. Lo impiden o dificultan:

El peso e importancia del sector privado, ya que este sector querría y podría disponer 
de su propia e independiente red de formación de profesores y maestros sin límite o 
control en cuanto al número de los que se formaran en ella.

La oposición a dicha medida de los actuales diplomados de Magisterio y licenciados 
(tanto sin plaza como interinos) y estudiantes de dichas titulaciones, de la casi 
totalidad de los sindicatos, de los mismos profesores universitarios de los centros 
responsables en cada caso de la formación de maestros y profesores ante el temor de 
ver reducido sensiblemente su número y del resto del profesorado de las facultades 
universitarias donde se forman los licenciados (en el futuro, graduados) que aspiran 
a ser profesores de educación secundaria63. 

El actual reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o, si 
se prefiere, la asunción exclusiva, por estas últimas, de la gestión del sistema educativo 
y, compartida con el Estado, de una buena parte de las decisiones políticas en este 

63  La opción del profesorado de estas facultades, con fuerte influencia en el ámbito universitario, se inclina 
por la desaparición de todo postgrado o curso de capacitación posterior para la docencia y la inclusión, entre 
los créditos de la licenciatura (en el futuro, grado) de aquellas materias que se consideren necesarias para 
la capacitación docente, lo que en general significa materias propias de las llamadas didácticas especiales.

a.

b.

c.



214

MEMORIA DE ACTIVIDADES 200�/2007

ámbito. La decisión a adoptar en este punto no podría hacerse desde el gobierno 
central con lo que cada Comunidad Autónoma podría fijar o no los cupos anuales de 
entrada en los grados de Magisterio o en el postgrado de Formación de Profesores de 
Secundaria, así como, en el caso de establecerlos, su alcance.

La necesidad, sin embargo, de asegurar unas buenas prácticas (un aspecto que se pretende 
que sea fundamental tanto en los grados de Magisterio como en el máster de Formación del 
Profesorado de Secundaria) exige reducir el número de alumnos en ambos casos. Así lo deja 
entrever con toda lógica, en una reciente entrevista, el actual Director del Instituto Superior de 
Formación del Profesorado al afirmar, en relación con el mencionado máster, que

“Es probable que, afortunadamente, se apunten al máster sólo los licenciados que quieren 
ser de verdad profesores, y no que lo hagan sólo por si acaso alguna vez lo son”.64

Con todo, dicha probabilidad es más que dudosa y, desde luego, no parece que deba 
dejarse al azar o voluntad de quienes decidan inscribirse en dicho máster el que se cumpla 
o no lo que al Director del Instituto de Formación de Profesorado le parece deseable y 
probable y a otros asimismo deseable pero improbable. Los únicos elementos disuasorios 
con los que se cuenta, excluido el “numerus clausus”, son la duración del máster (dos años) 
e, imagino, el precio o matrícula del mismo (que, todo hay que decirlo, requerirá en más 
de un caso, por razones de equidad, ayudas o préstamos). Ninguno de los dos elementos 
nos parece que tenga la suficiente entidad como para terminar con una situación, la 
actual, en la que en los cursos para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica 
que habilita a los licenciados para poder presentarse a las oposiciones de profesor de 
enseñanza secundaria son realizados por un número de licenciados diez o más veces 
superior al de las necesidades de profesores del sistema en detrimento, como es obvio, 
tanto de su formación teórica como de su formación práctica (en la actualidad un mero 
trámite formal que en muchas ocasiones ni se cumple). Ello nos lleva a formular una 
pregunta extensible tanto a la formación inicial del profesorado de educación secundaria 
como del magisterio primario, donde, por otras vías, también se produce esta situación: 
¿qué sentido tiene, si es que tiene alguno, formar para profesores a quienes en su gran 
mayoría se sabe, con toda certeza, que no van a serlo? 

En relación con la formación permanente, los grupos de profesores implicados en la 
reforma o en tareas de renovación e innovación educativa deberían disponer de un sistema 

64  El País, 6 de marzo de 2006, p. 42.
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o sistemas de formación propios, algo, por ejemplo, de lo que careció (y esta es una de las 
causas de su debilitamiento en la segunda década de los 80 del siglo XX) la minoría activa 
de profesores y maestros que integraban los grupos de renovación pedagógica creados en 
los años 60 y sobre todo 70 de dicho siglo65. Un sistema o sistemas de formación, además, 
no oficiales o públicos (ya se ha visto lo sucedido con los centros de profesores cuando 
burocratizaron sus cursos y cursillos a la búsqueda, por el profesorado, de los sexenios 
o cuando cambió su dependencia política pasándose sin más, por poner un ejemplo, 
de los cursos de atención a la diversidad a los de formación en la gestión de calidad 
total), aunque reciba el apoyo de los poderes públicos y exija, para su configuración, un 
marco legal favorable y unos recursos en buena parte públicos. Dadas, pues, las actuales 
circunstancias –nada impide por ejemplo que, de modo directo o indirecto, el gobierno 
de una Comunidad Autónoma ponga en manos de agencias privadas la formación 
permanente del profesorado, o que convierta el sistema oficial de formación posterior en un 
modo de adoctrinamiento ideológico66– y el contexto de la educación en España, es decir, 
la existencia en el sistema educativo español de un estable y cohesionado sector privado 
(concertado o no concertado), y la inexistencia, entre el profesorado del sector público, 
de una amplia conciencia o vocación de servicio público o al menos profesionalizadora, 
en lo que a su tarea se refiere (salvo en los aspectos de índole gremial y funcionarial), 
cualquier operación dirigida a configurar un sistema de formación permanente al servicio 
de una educación pública requiere un programa de acción dilatado en el tiempo y a la vez 

65  Es útil indicar, como ya he señalado en alguna ocasión (Antonio Viñao, “El historiador como artesano. 
Algunas reflexiones personales a partir de la práctica intelectual”, en E. Candeias Martins, Renovação 
Pedagógica. Renovación Pedagógica. V Encontro Ibérico de História da Educação, Coimbra / Castelo Branco, 
Alma Azul, 2005, pp. 435-461), que, contra lo que a veces se piensa y dice o escribe, el total de profesores y 
maestros implicados en los movimientos de renovación pedagógica en la España de los años 70 y 80 osciló, 
según que nos refiramos a todo el sistema educativo o sólo al sector público, entre el 7 y el 14 %, como 
mucho, del profesorado existente en aquel momento. En otras palabras, una amplia mayoría del mismo 
permaneció al margen o no se implicó en estos movimientos. De todas formas, si esta minoría no hubiera 
abandonado la docencia para integrarse como sucedió en muchos casos, en la inspección, en la universidad 
o en el sistema formativo oficial de los centros de profesores, y hubiera creado instituciones formativas 
como, por poner un ejemplo paradigmático, “Rosa Sensat”, su evolución posterior e incidencia renovadora 
hubieran sido muy diferentes. 

66  Todo cambio en la Consejería de Educación de una Comunidad Autónoma (incluso, a veces, dentro de un 
mismo partido político) lleve aparejada la sustitución de los equipos directivos de los centros de profesores 
y recursos y, con ella, de los cursos a impartir, de los temas a tratar, de su profesorado y del modo en que 
dichos temas son tratados. De ahí que no resulte extraño, por poner un solo ejemplo que va más allá de lo 
anecdótico, que en un reciente curso obligatorio para orientadores escolares en la Comunidad Autónoma de 
Murcia una de las sesiones estuviera a cargo de una profesora de la Universidad Católica “San Antonio” de 
Murcia y que dicha profesora dijera a los mismos que, en su tarea como tales, propusieran a sus alumnos 
y alumnas de educación secundaria la abstinencia como modo de vivir su sexualidad y de evitar los 
embarazos no deseados. 
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urgente. Urgente, entre otras cosas, porque en los próximos diez años tendrá que atenderse 
a la renovación, por jubilación, de al menos el 30 % del mismo. Y dilatado porque sólo 
puede asentarse en la configuración de redes de profesores y centros docentes con vocación 
de educación ideológicamente pública, y en la paralela organización de un sistema de 
formación propio de dichas redes que participe en la formación inicial y que disponga de 
su propio sistema de formación permanente. Un sistema que colabore con los programas 
públicos de dicha formación pero independiente, en su organización y actividades, de los 
mismos evitando, de este modo, su oficialización y absorción por los poderes públicos, es 
decir, por el partido o partidos políticos que los ocupen en cada caso y momento.

EXPOSICIÓN: II República Española, 75 
aniversario (1931-2006).
D. Xosé Alfeirán Rodríguez, conselleiro técnico 
de cultura no concello da Coruña e profesor 
de Historia e D.Carlos Etcheverría Vázquez, 

Presidente do Ateneo Republicano de Galicia (ARGA).

(Documento achegado polos autores)

Con motivo do 75 aniversario da proclamación da II República Española, o Ateneo 
Republicano de Galicia realizou unha exposición temática, de carácter sintético e 
divulgativo, sobre a súa historia e as bases ideolóxicas que a sustentaron.

A exposición estruturase en vinteún paneis conceptuais e outros dous de carácter 
institucional. Cada panel trata sobre un aspecto ou temática concreta, seguindo un fío 
condutor que nos permite coñecer os antecedentes e evolución do republicanismo en 
España e en Galicia, a proclamación da II República, os distintos períodos que se poden 
distinguir entre 1931 e 1936 así como os valores e logros que se pretenderon alcanzar.

En concreto os paneis e a súa temática son:

01. O inicio da tradición republicana en España e Galicia. Presentando as orixes do 
republicanismo como froito e consecuencia lóxica do liberalismo e da supeditación política 
de toda a estrutura do Estado á vontade popular. Tamén se esboza de forma breve a súa 
evolución no período comprendido entre 1808 e 1868.

02. A I República española. Sintetizando a súa breve e convulsa historia no ciclo do 
Sexenio revolucionario de 1868-1874.
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03. Republicanos sen república. Amosando as dificultades polas que pasaron os 
republicanos durante o período da monarquía caciquil da restauración borbónica entre 
1875 e 1923. E como a pesar das crises e divisións da familia republicana, seguiron 
mantendo os ideais democráticos como base da convivencia política entre os cidadáns.

04. Os alicerces dunha nova proclamación republicana. Como a degradación da 
monarquía de Afonso XIII durante a ditadura de Primo de Rivera (1923-30) posibilitou 
o incremento do republicanismo e a coordinación das forzas opositoras (Pacto de San 
Sebastián, sublevación de Xaca) para tentar conseguir a chegada da república.

05. O 14 de abril de 1931 e a proclamación da II República. Tratando sobre as eleccións 
municipais do 12 de abril e o seu resultado: a proclamación pacífica da república dous 
días despois.

06. Os construtores da II República. Mencionando algúns dos protagonistas, colectivos 
e individuais, que coa súa acción e traballo colaboraron na chegada e construción da II 
República.

07 e 08. Partidos e sindicatos na Galicia da II República. Citando todas aquelas forzas 
políticas e sindicais que tiveron presenza na Galicia da época, tanto as especificamente 
galegas, como a ORGA e o Partido galeguista, como as de ámbito estatal.

09. O Bienio reformista de esquerdas. Abril 1931-novembro 1933. Cun breve relato dos 
principais acontecementos acaecidos neste período.

10. A Constitución da II República. Presentando as súas principais características.

11. A estrutura do Estado republicano. Resaltando a nova forma política implantada: 
unha república parlamentaria que recoñece a autonomía das rexións.

12. Dereitos e liberdades. Remarcando a íntima relación existente entre democracia, liberdades 
e república e sinalando o recoñecemento e garantía dos dereitos individuais pero tamén so 
ciais (en numerosos casos recoñecidos por primeira vez na historia de España).

13. Laicismo e separación Igrexa-Estado. O ideal laicista impregnou a formulación das 
leis da II República, establecéndose a separación da Igrexa e o Estado e diversas medidas 
secularizadoras que causaron un gran malestar na Igrexa católica, converténdose a 
cuestión relixiosa en motivo de enfrontamento.
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14. A universalización da educación e da cultura. Resaltando os intentos da II República 
na mellora da educación e da cultura de todas as clases sociais.

15. A mellora da clase traballadora. Amosando a lexislación social reformista e o intento 
de reforma agraria, intentos renovadores que chocaron coas resistencias das oligarquías 
tradicionais e coa conflitividade social.

16. A modernización do exército e das forzas da orde pública. Tratando as reformas que 
se puxeron en marcha para modernizar o exército e reducir o seu papel político así como 
a creación do corpo de Gardas de Asalto.

17. Pacifismo e Sociedade de Nacións. Mencionando a renuncia á guerra e a defensa da 
concordia internacional baixo a dirección da Sociedade de Nacións como bases da nova 
política exterior da II República.

18. O Bienio rectificador de dereitas. Novembro 1933-febreiro 1936. Cun breve relato 
dos principais acontecementos acaecidos neste período.

19. A Fronte Popular. Febreiro 1936 - xullo 1936. Cun breve relato dos principais 
acontecementos acaecidos neste período.

20 e 21. A autonomía de Galicia. Presentando os diversos proxectos de autonomía que 
se elaboraron en 1931 e 1932, as súas dificultades de concreción e a campaña do seu 
plebiscito en 1936.

Carlos Etchevarría e Xosé Alfeirán.



21�

Anexo das Xornadas

Isaac Díaz Pardo e Ramón Villares.

Algúns dos asistentes ás xornadas.
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Vista xeral do salón de actos.

Asistentes ás xornadas da República con Isaac Díaz Pardo e Avelino Pousa Antelo.


