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O día 9 de decembro foi publicada no 
BOE a LOMCE, acrónimo de Lei 
Orgánica para a Mellora da Calidade 
Educativa, máis coñecida como Lei 
Wert. Polo expresado no Parlamento 
do Estado a súa duración pode ser 
efímera, pois só goza da simpatía do 
grupo de governo. 

Sete Leis Orgánicas en pouco máis de 
30 anos: LXE, LOECE, LODE, 
LOXE,  LOPEG,  LOCE,  LOE, 
LOMCE, non fan senón que esgotar a 
combinatoria de posibilidades de 
denominación das leis de educación, 
que non deixaron de poñer ao estado 
español entre os últimos de Europa no 
rendemento do alumnado en distintas 
competencias, superando só a Malta, 
Bélxica ou Polonia segundo os casos.

Pero si falamos de calidade, cales son 
os parámetros desta? Poderíamos 
falar dunha calidade obxectivable, 
relacionada cos medios e recursos dos 

que dispón o ensino público, cada vez 
máis minguantes. Compre lembrar 
que temos un sistema educativo que 
converteu en modelo de doble rede un 
parche inicial que está a desviar 
sistematicamente recursos ao ensino 
privado, sendo porcentualmente 
superadas só por Malta e Bélxica 
como así o certifica o recente informe 
do Consello Escolar do Estado do 
curso 11-12.

Pero tamén podemos falar dunha 
calidade subxectiva menos tanxible e 
máis difícil de medir. Falamos do grao 
de satisfacción do alumnado ao asistir 
ao colexio, que fomenta a súa 
motivación por aprender e participar 
nas actividades que se propoñen. Esto 
é un dos principais éxitos do 
paradigmático sistema finlandés, moi 
lonxe da carreira de obstáculos que se 
nos está a propoñer que nos achegan 
máis ao modelo coreano.

É tamén signo de calidade o grao de 
satisfacción por parte das familias e a 
seu nivel de participación na vida do 
centro que se vai ver recortada coa 
redución de competencias do Consello 
Escolar. E non podemos esquecer a 
satisfacción do profesorado polo 
traballo que se desenvolve a pesares de 
que o seu labor se vexa cada vez menos 
valorado.

Indo ao terreo concreto que é o que nos 
a f e c t a ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  a 
satisfacción con este centro maniféstase 
ano tras ano nos procesos de admisión, 
na participación activa dos pais na vida 
do centro, na colaboración nas 
actividades que se propoñen ao 
alumnado, no interés pola innovación e 
en definitiva no clima e ambiente de 
traballo que se percibe.

Desexando que siga sendo así, e á 
e s p e r a  d e  t e m p o s  m e l l o r e s , 
desexámoslles a todos que pasen unhas 
felices festas, e agradecerlle tamén o 
grao de colaboración manifestado nas 
campañas solidarias propostas, que 
seguro farán feliz a moita xente.

Feliz ano novo.

páxina 23

ANPA
BIBLIOTECA

páxina 22
ESCOLARES
páxinas 15 a 21

COMPLEMENTARIAS
páxinas 6 a 14  COLABORACIÓNS

páxinas  3 a 5

3 DECEMBRO 2013

 Recollida de alimentos.
 Recollida de xoguetes.
 Recollida de roupa. 
 Recollida de tapóns. Sen data tope.

Coa chegada destas datas o CEIP Pío XII propuxo ás familias solidarizarse 
con aqueles colelectivos que pasan por unha situación económica delicada. 
Así propuxéronse as seguintes campañas:
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