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Sr Conselleiro:  
 
Dende a Asociación Xuvenil Galiza Nova dirixímonos a vostede para lle manifestar 
formalmente unha serie de consideracións en relación co Anteproxecto de Lei de 
Convivencia e Participación da Comunidade Educativa. 
 
A nosa organización ve con preocupación tanto o contido de dito anteproxecto como 
tamén a forma que tivo a Consellaría de presentalo.  Esta non é a primeira vez que a 
Consellaría adopta este tipo de prácticas pouco participativas e democráticas mais, 
tendo en conta que esta é unha lei coa que presuntamente se pretenden establecer 
novas canles para a convivencia e a participación, resulta aínda máis escandaloso que 
non se procurase por parte do seu departamento as achegas da comunidade escolar e 
nomeadamente do estudantado. 
 
Igualmente negativo nos resulta que a través deste texto se pretenda dar cobertura 
legal á consulta fraudulenta ás nais e pais acerca da lingua vehicular no ensino, co 
obxectivo de reducir a presenza do galego nas aulas, retroceder no proceso de 
normalización do galego no ensino e hipotecar as competencias lingüísticas do 
estudantado na lingua propia de Galiza. 
 
Para Galiza Nova esta proposta de Lei parte dunha visión deturpada da situación do 
ensino en Galiza e non atende as súas principais necesidades. Cremos que a redución 
da conflitividade non é o que move á Consellaría para elaborar este proxecto senón 
que o que se pretende é importar o modelo educativo do PP na Comunidade de 
Madrid para aplicalo en Galiza. Para isto, dende o seu Departamento non dubidan en 
tentar xerar unha alarma artificial sobre a conflitividade, para xustificar socialmente 
unha Lei que non aposta polas solucións educativas e formativas para a resolución 
dos conflitos. Xa que logo, consideramos que a convivencia e a participación no 
ensino non virá polo reforzo na autoridade do profesorado, nin polas sancións aos 
estudantes.  
 
Na nosa opinión, a convivencia e a participación no ensino deberían pasar por unha 
aposta pola mediación, por un aumento dos recursos destinados á atención á 
diversidade e ao fracaso escolar, por unha maior dotación de profesorado nos centros 
e pola diminución das ratios de alumnado por aula, polo aumento dos recursos 
destinados á orientación, titorías, apoio educativo e atención personalizada que, entre 
outras medidas, veñan posibilitar a mellora real da calidade do ensino público galego. 
 
Resulta preocupante que este Anteproxecto rescate un modelo de ensino desfasado e 
reaccionario, con claros contidos represivos e sancionadores cara o alumnado. 
Cremos firmemente que de ter dialogado cos sectores implicados, nomeadamente co 
estudantado, poderían terse corrixido estas propostas tan negativas dende un punto 
de vista educativo-pedagóxico.  
 
O Consello Escolar de Galiza, máximo organismo de participación da Comunidade 
Educativa, tense manifestado rotundamente en contra do seu Anteproxecto 
sumándose así ás posicións defendidas por organizacións estudantís, sindicatos do 



ensino, asociacións de nais e pais, movementos de renovación pedagóxica e demais 
colectivos que piden a retirada deste proxecto. Non faga ouvidos xordos. É inaceptábel 
a desconsideración que está a manifestar diante da maioría da comunidade escolar e 
dos seus lexítimos representantes.  
 
Como Conselleiro de Educación pode seguir a impoñer medidas reaccionarias e 
antigalegas e tentar furtar o debate e as achegas da Comunidade escolar ou pode 
retirar este Anteproxecto, reabrindo un amplo debate no ámbito do ensino, 
convocando, entre outros sectores, ás organizacións estudantís e xuvenís para así 
elaborar unha verdadeira Lei do Sistema Educativo Galego, que dea resposta ás 
necesidades e carencias da educación pública en Galiza. 
 
Baixo o noso punto de vista, sería un avanzo para o ensino público galego que 
renunciase a levar este Anteproxecto ao Parlamento e que sentase a poñer en marcha 
o diálogo e a participación que até o de agora non practicou. Na súa man está 
rectificar e retirar este proxecto, co ánimo de acadar o ensino público que o 
estudantado galego merece e que Galiza precisa. Do contrario seguirá a contar co 
noso rexeitamento á este Anteproxecto de Lei de Convivencia e Participación da 
Comunidade Educativa. 
 
Sen máis, reciba un cordial saúdo 
 
Iria Aboi Ferradás 
Secretaria Xeral de Galiza Nova. 
 
 


