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EXPEDIENTE D.3.Q/7702/21 (responsábel Beatriz Fernández Moreno).

Nova achega de información e solicitude de intermediación da

Valedora do  pobo perante  a  Consellaría  de  educación para

demandar transparencia e explicacións perante medidas que

minguan a oferta e a calidade educativa e poñen en risco a

saúde pública.

Antom Fente Parada, viciño do Concello de Chantada, integrante da súa Corporación e voceiro do

grupo  municipal  POR  CHANTADA  –  CUP,  con  enderezo  a  efeitos  de  notificación  en

cupchantada@gmail.com 

DIRIXO este ESCRITO DE QUEIXA á institución do VALEDOR DO POBO para que intermedie

cos seguintes ORGANISMOS:

• Consellaría de Cultura, Educación e Universidade (CCEU).

mailto:cupchantada@gmail.com
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ANTECENDETES

➢ Escrito de queixa do subscribente de 6 de agosto de 2021, que deu lugar ao EXPEDIENTE

D.3.Q/7702/21 (responsábel Beatriz Fernández Moreno).

➢ Escrito do Valedor do pobo (VP) de 11/08/2021, que dá conta da recepción do noso escrito.

➢ Escrito do VP de 13/08/2021 admitindo a queixa e solicitando información á CCEU, que ten

a obriga legal de transmitirlla (art. 22 da Lei da Valedora do Pobo).

➢ Escrito do 30/08/2021 solicitando que se inste á Consellaría que outorgue a información

demandada, ao pasaren os 15 días da primeira solicitude do VP.

➢ Escrito do VP de 05/10/2021 de recordatorio de deberes legais á CCEU e novo requirimento

da documentación.

➢ Escrito  do  VP de  12/11/2021 co  terceiro  requirimento  de  información á  CCEU e  novo

recordatorio de deberes legais.

➢ Escrito do VP de 14/12/2021 coa conclusión do expediente que agora se demanda reabrir e

con informacións da Consellaría.

➢ Resposta de 22 de decembro solicitando reapertura de expediente e achegando novos datos

que invalidan o informe da CCEU.

➢ Reapertura e novo requerimento á CCEEU de 12/01/2022.

FEITOS

1.- Dilación no tempo.

É evidente que os antedentes sinalados mostran que existe unha inexplicábel dilación no

expediente motivada pola tardanza da CCEU, que para un escrito relativamente breve tardou catro

meses en contestar e semella ir agora polo mesmo camiño, o que non é unha boa praxe e contrasta

cos prazos estritos que se exixe á cidadanía nas relacións coas AA.PP. 

2.- Contido da resposta da CCEU.

PRIMEIRO.- No escrito de 22 de decembro de 2021 faciamos fincapé, entre outras cuestións aínda

sen resolver, na posibilidade de que a CCEU criase un CIFPs no Val do Asma, suprimindo en dito

IES as ensinanzas de ESO e Bacharelato. O escrito da CCEU negaba tal posibilidade, xa que logo
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dunha  valoración  dos  aspectos  positivos  e  negativos  do  proceso  –  que  curiosamente  non  se

mencionan nen se sinalan– decidiuse non desenvolver esa transformación para o curso 2021-2022. 

Porén, o noso grupo xa advería naquela altura que se trataba dunha falacia de primeira orde,

xa que eramos coñecedores que no curso 2020-2021 a CCEU se dirixira ás direccións do IES

Lama das Quendas e IES Val do Asma maniféstándose no sentido indicado. No pleno de agosto,

o  proprio  alcalde  de  Chantada,  interrogado  polo  noso  grupo  pola  falta  de  transparencia  e

participación da comunidade educativa e da sociedade civil da comarca,  asegurou ter falado co

Conselleiro e que este lle trasladou que se vai proceder a transformar o Val do Asma nun

CIFP. Segundo o mandatario local a CCEU tiveron algúns encontros xa e van contar con Hotusa e

algunha adega para decidir a oferta educativa, un procedemento que non é desde logo proprio dos

estándares que rexen procesos deste teor nun Estado signatario do Tratado de Lisboa e da UE.

SEGUNDO.- Na resposta de 22 de decembro a VP manifesta o seguinte: 

Sobre o primeiro ponto, non é posíbel supervisar unha decisión que aínda non foi adoptada
pola  administración.  No  seu  primeiro  informe,  a  Consellaría  de  Cultura,  Educación  e
Universidade comunicou a esta institución que, no seu momento, valorouse a posibilidade
de transformar certos institutos de ensino secundario en centros integrados de formación
profesional (CIFPs).  Entre as posibilidades estudadas na provincia de Lugo incluíuse a
transformación  do  IES  Val  do  Asma  de  Chantada  nun  CIFP,  ampliando  a  súa  oferta
profesional e trasladando as ensinanzas de ESO e Bacharelato ao IES Lama das Quendas,
na  mesma  localidade.  Logo  da  valoración  por  parte  do  departamento  competente  da
consellaría dos aspectos positivos e dos aspectos negativos de dito proceso, decidiuse non
levar a cabo tal transformación para o curso 2021-2022. Xa que logo, non cabe supervisar
se se teñen habilitado os espazos e os recursos necesarios no proprio centro e no IES Lama
das Quendas que acollería,  no seu caso, ao alumnado de ESO e Bacharelato porque a
transformación non foi acordada. 

TERCEIRO.-  O 23 de febreiro de 2022 a directora do IES Val do Asma, Gloria López, foi

chamada a unha xuntanza en Compostela na que se lle expuxo que a partir do 1 de xullo se

procedería  á  fusión e  que,  xa  que  logo,  a  partir  do  curso  2022-2023 non habería  xa  ESO e

Bacharelato no centro. Teña en conta a VP que neste intre se encontran no período de reserva de

praza e matriculación de cara o vindeiro curso. A intención da CCEU é impulsar unha “FP flexíbel”

verdadeiro eufemismo para malformar precariado, xa que se trataría de impartir pequenos cursos e

certificados de profesionalidade e non de apostar por unha FP punteira, con instalacións axeitadas e

ciclos  relacionados  co  campo e  co  I+D+I  na  produción alimentar,  por  exemplo,  que  si  estaría

encardinados na estrutura económica local e farían sentido.
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No inmediato Consello escolar, ao que asistiron a concelleira Cándida Carnero e o alcalde, a

pesar deste último non ser membro de pleno direito de dito órgano colexiado, o mandatario

local afirmou que a fusión sería boa para Chantada e apoiábaa sen coñecer realmente nada sobre

os seus termos, mais afirmando que falara coa CCEU e que a fusión era un feito para o vindeiro

curso 2022-2023. 

O 27 de febreiro o xornal El Progreso publicaba que “La comunidad educativa chantadesa duda

de la fusión de los dos institutos”1 onde pode lerse: 

 En su centro hay 128 alumnos que cursan Eso y BAC y solo 60 que están en FP. López
señaló  que  la  formación  profesional  está  en  decadencia  en  Chantada.  Habló  de  que
llegaron a disponer de cinco ciclos y que en la actualidad solamente sobreviven tres, uno
superior de Administración y Finanzas, otro de grado medio de Automoción y uno dual de
desarrollo de aplicaciones web que promociona la empresa hotelera Hotusa.

Neste curso 2021-2022 o centro solicitou catro novos ciclos para modificar esta tendencia

de perda de alumnado e tendo en conta mesmo tecido económico da vila, mais non tivo calquera

resposta ás demandas desde a CCEU. 

A maior  abondamento,  figura  no  Plan  de  Recuperación,  Transformación  e  Resilencia

(PRTR) o “Plano de Modernización da Formación Profesional” dotado con 301.065,369,26€

que, entre os criterios a ter en conta para o reparto entre CCAA estabelece a dispersión xeográfica, a

taxa de desemprego e de risco de pobreza...  Contémplase aumentar en 200.000 prazas a oferta

educativa da FP, aulas de emprendemento, conversión das aulas en espazos de tecnoloxía aplicada,

criazón de ciclos de GM e GS bilingües... Difícil entón entender que, por un lado, a CCEU non

conteste ás demandas estudadas e ben fundamentadas da Dirección do IES Val do Asma e, por outro

lado, procure eliminar a ESO e o Bacharelato (128 alumnos) e deixar só a FP (60 alumnos) sen

nengún  investimento,  planificación  racional  e  calendarización  que,  alén  de  máis,  permitise  a

participación da comunidade educativa e da sociedade civil local. 

CUARTO.- O 1 de marzo de 2022 o xornalista Miguel Piñeiro asina no xornal  El Progreso a

seguinte nova: “Padres y alumnos del instituto Val do Asma: "Decidiron sen ternos en conta"”2 e

1 A  nova  pode  lerse  na  seguinte  ligazón:  https://www.elprogreso.es/articulo/ribeira-sacra/comunidad-educativa-
chantadesa-duda-fusion-institutos/202202271659231560933.html

2 A nova pode lerse na seguinte ligazón: https://www.elprogreso.es/articulo/ribeira-sacra/decidiron-ternos-conta/
202203011130351561345.html 

https://www.elprogreso.es/articulo/ribeira-sacra/decidiron-ternos-conta/202203011130351561345.html
https://www.elprogreso.es/articulo/ribeira-sacra/decidiron-ternos-conta/202203011130351561345.html
https://www.elprogreso.es/articulo/ribeira-sacra/comunidad-educativa-chantadesa-duda-fusion-institutos/202202271659231560933.html
https://www.elprogreso.es/articulo/ribeira-sacra/comunidad-educativa-chantadesa-duda-fusion-institutos/202202271659231560933.html


5/8

que, xa no título, remite para a demanda de transparencia, veracidade e participación que pedimos

xa no noso escrito de 6 de agosto de 2021. No corpo da noticia lemos:

La dirección del  Val  do Asma afirma que la  fusión es  inminente y  que  así  les  ha sido
comunicada por parte de altos cargos de la Consellería de Educación. Desde la Xunta,
cuestionados este lunes por este periódico, indicaron, en cambio, que no hay actualmente
ninguna novedad que afecte a la organización de centros en Chantada.

QUINTO.- O catro de marzo o xornal La Voz de Galicia publica “Padres de Chantada temen que

Educación reduzca a los ciclos la oferta del IES Val do Asma” onde afirman:

Las familias  representadas en  el  consello  escolar  y  las  Anpas de los  colegios  Xoán de
Requeixo y Eloísa Rivadulla denuncian que la consellería tiene previsto suprimir en ese
centro las enseñanzas de ESO y bachillerato. «Pechar o IES Val do Asma sería un drama
para Chantada  e  Carballedo»,  aseguran en  un  comunicado  que  dieron a  conocer  este
viernes.

Polo interese do comunidado, o noso grupo contactou  as AMPAS chantadesas e procedemos a

transcreber o comunicado íntegro como ANEXO I. 

SOLICITAMOS:

1.- Que a VP volva demandar resposta das cuestións aínda sen resolver por parte da CCEU neste

expediente D.3.Q/7702/21, nomeadamente que se contrasten os dados fornecidos na resposta da

CCEU exixindo das institucións veracidade nas súas respostas, polo que deben recoñecer o recorte

efectuado no IES Lama das  Quendas  e,  polo ben da  comunidade educativa  e  da sociedade da

comarca de Chantada, proceder a revertelos no curso 2022-2023. Isto sen prexuízo de dar resposta

áxil as cuestións formuladas ut supra.

2.- Que a CCEU sexa transparente na información sobre o Val do Asma e aclare por escrito e sen

rodeos que planifica facer no IES Val do Asma, que calendario contempla. 

3.- Que a CCEU permita a participación da comunidade educativa e da sociedade civil local na

configuración do CIFP Val  do  Asma,  de  ser  o  caso,  e  non desenvolva  calquera  actuación  sen

previamente habilitar os espazos e os recursos necesarios tanto no IES Lama das Quendas canto no

IES Val do Asma. 
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4.- Que a CCEU, en calquera caso, por precipitado, por falta de actuacións elementares até en

materia de accesibilidade, e polo rexeitamento unánime de toda a comunidade educativa; desbote o

desmantelamento da ESO e do Bacharelato no IES Val do Asma nos cursos 2022-2023, 2023-2024

e 2024-2025 comprometéndose por escrito co centro educativo e coa sociedade de Chantada para

dar estabilidade e tranquilidade tanto ao profesorado e ao estudantado, canto ás familias.

Chantada, 04 de marzo de 2022.
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 NOTA DE PRENSA DAS ANPAs DOS CEIP XOÁN DE REQUEIXO (CHANTADA) E CEIP ELOÍSA

RIVADULLA (CHANTADA) CON MOTIVO DA PROPOSTA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

PARA PECHAR AS ENSINANZAS DE ESO E BAC NO IES VAL DO ASMA. 

As directivas da ANPA do CEIP Xoán de Requeixo, de Chantada; da ANPA do CEIP Eloísa Rivadulla, de

Chantada; e Otilia González, representante das familias no IES Val do Asma, despois de celebrar onte xoves

unha reunión para abordar a problemática creada pola Consellería de Educación coa súa proposta de

pechar  as  ensinanzas  obrigatorias  da  ESO  e  postobrigatorias  de  BAC  no  IES  Val  do  Asma,  de

Chantada; 

QUEREN MANIFESTAR A SEGUINTE: 

PRIMEIRO. As familias de Chantada e Carballedo estamos totalmente en contra da eliminación da oferta

educativa de ESO e BAC no IES Val do Asma. 

SEGUNDO. A Consellería de Educación actúa con maldade contra as familias dos concellos de Chantada e

Carballedo. A Consellería de Educación non se dirixiu nunca ás familias, nin a través das ANPAs dos

diferentes centros educativos nin a través das persoas representantes das familias no Consello Escolar

do IES Val do Asma para explicar ou abordar este asunto. 

TERCEIRO. O dano arbitrario que os responsables da administración educativa están producindo no

actual alumnado de ESO e BAC do IES Val de Asma,  e por tanto o sufrimento das súas respectivas

familias, merece a nosa mais absoluta condena. As bágoas que durante estes días derramaron boa parte

do alumnado do IES Val do Asma merece a noso máis firme compromiso na defensa dos seus dereitos.

CUARTO.  Son mozos e mozas entre 12 e 18 anos que teñen no IES Val do Asma unha familia que

desexan manter. O IES Val do Asma non é un instituto máis. O IES Val do Asma ofrece unha formación

técnica  e  humana  que  é  recoñecida  pola  comunidade  educativa  nos  concellos  de  Chantada  e

Carballedo. 

QUINTO. Pechar o IES Val do Asma sería un drama para Chantada e Carballedo.  O IES Val do Asma

participa e colabora activamente co seu alumnado e profesorado en diferentes actividades culturais e

sociais de Chantada. O recoñecemento de diferentes asociacións co IES Val do Asma ten sido público e

notorio nos últimos anos. 
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SEXTO. A Consellería de Educación pretende trasladar ao alumnado da ESO e BAC do IES Val do

Asma, que é un centro educativo accesible, a outro centro educativo, o IES Lama das Quendas, que

incumpre a normativa en materia de accesibilidade e eliminación de barreiras da propia Xunta de

Galicia. 

SÉTIMO. O alumnado do IES Val do Asma procedente do concello de Carballedo e de diferentes parroquias

de Chantada ten servizo de comedor neste centro.  O seu traslado ao IES Lama das Quedas deixaría a

estes nenos e nenas sen o servizo de comedor. De feito, o alumnado do IES Lama das Quendas tamén se

traslada os luns a comer ao comedor do IES Val do Asma. 

OITAVO. O IES Val do Asma ten oferta educativa de Formación Profesional, o que é un valor engadido

para un Instituto de Ensino Secundario. De feito, entendemos a educación como un todo que se prolonga

ao longo da vida das persoas, motivo polo que os centros educativos deben dar resposta ás necesidades

propias de cada idade e de cada un dos seus estudantes. Por iso, consideramos que a existencia de ciclos

formativos, tanto de grado medio como superior, é algo moi valioso para o funcionamento dun IES. Nos IES

que ofertan ciclos formativos o alumnado coñece diferentes alternativas académicas que o motivan e

animan a vir a clase e querer aprender durante a ESO. 

NOVENO. Esta demanda que exixe a rectificación da Consellería de Educación para que se poida seguir

estudando ESO e BAC no IES Val do Asma será presentada ante o inspector José Luís Mira Lema, que na

actualidade é Secretario Xeral de Educación e Formación Profesional;  ante Román Rodríguez González,

conselleiro de Cultura, Educación e Universidade; e ante Julio Yebra-Pimental e Manuel Lorenzo Varela,

alcaldes de Carballedo e Chantada, respectivamente. 

En Chantada, a 4 de marzo de 2022 

Ana Fernández, presidenta da ANPA do CEIP Xoán de Requeixo 

Raquel Álvarez, presidenta da ANPA do CEIP Eloísa Rivadulla 

Otilia González, representante das familias no Consello Escolar do IES Val do Asma 
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