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O informe que teñen nas súas mans foi elaborado logo
das reunións que se mantiveron con membros de
consellos escolares de centros educativos e de consellos
escolares municipais ao longo dos meses de xaneiro a
abril de 2007, baixo a denominación A participación da
comunidade educativa no proceso de mellora da calidade do
ensino, tal e como se describe nos diferentes capítulos
desta publicación.
Os datos utilizados para a elaboración das reflexións e
recomendacións saíron das múltiples intervencións das
persoas participantes nas doce reunións desenvolvidas,
das respostas recollidas nas 364 enquisas elaboradas pola
Comisión Permanente coma instrumento de recolleita de
información e achegadas voluntariamente ao Consello
Escolar de Galicia e dos datos facilitados pola Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria.
Queremos salientar que os datos recollidos non teñen
rigor estatístico, nin representan unha mostra aleatoria
que nos permitan achegar conclusións irrefutables, pero si
que nos proporcionan un achegamento cualitativo
significativo á situación actual da participación da
sociedade na educación a través dos consellos escolares
dos centros educativos de ensino non universitario de
Galicia.
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1. LIMIAR
O

Consello Escolar de Galicia iniciou o 23 de xaneiro de 2007 unha serie de reunións
cos membros
tanto públicos
coma
membros dos
dos consellos
consellos escolares
escolares dos
dos centros
centros de
de ensino
ensino non
non universitario,
universitario sostidos
con fondos
privados
como cosdos
integrantes
consellos
escolarescos
municipais,
cosdeobxectivos
públicos, concertados,
así como cosasí
integrantes
consellosdos
escolares
municipais,
obxectivos
analizar a
de
analizar
a nova
lexislación
os retos do
panorama
académico
galego
sobre todo,
fomentar a
nova
lexislación
e os
retos do epanorama
académico
galego
e, sobre
todo,e,fomentar
a participación
participación
de todosdaossociedade
sectores da
nomellora
procesododesistema
melloraeducativo.
do sistema educativo.
de todos os sectores
nosociedade
proceso de
Desde a Administración
Administración educativa apoiamos plenamente os proxectos e iniciativas do Consello
Desde
Consello
cremos que
que oo éxito
éxito escolar
escolardos
dosnosos
nososalumnos
alumnoseealumnas
alumnaspasa
pasapor
porunha
unhaacertada
acertadaxestión
xestióna
porque cremos
a travésdedeorganismos
organismosnos
nosque
queseseimpliquen
impliquentodos
todosos
os axentes
axentes sociais
sociais que contribúen á educación
través
educación
futuras xeracións.
xeracións.
das futuras
Como conselleira
conselleira de Educación, permítanme
permítanme lembrarlles
lembrarlles que o Consello Escolar de Galicia
Como
naceu como un foro de reflexión, expresión e achega de ideas dos representantes de todos os
sectores sociais na política educativa da Comunidade para contribuír a corrixir as desigualdades
sectores
desigualdades
socioculturais que
que inflúen
inflúen no
no fracaso
fracasoescolar
escolareepara
paraacadar
acadarunha
unhamaior
maiorcalidade
calidadedo
doensino.
ensino.
socioculturais
Educación
(LOE)
insiste
en que
os compoñentes
da comuAdemais, aa Lei
LeiOrgánica
Orgánicadede
Educación
(LOE)
insiste
en todos
que todos
os compoñentes
da
nidade educativa
debendeben
colaborar
para acadar
a maior
taxa posible
de éxito
escolar
entre entre
a nosaa
comunidade
educativa
colaborar
para acadar
a maior
taxa posible
de éxito
escolar
mocidade.
De todos
sabido
que a responsabilidade
deste éxito
formativo
recae sobre
a sociedade
nosa
mocidade.
De étodos
é sabido
que a responsabilidade
deste
éxito formativo
recae
sobre a
no seu conxunto,
a participación
un valor básico
para básico
a formación
cidadáns autónomos,
sociedade
no seu sendo
conxunto,
sendo a participación
un valor
para adeformación
de cidadáns
libres, responsables
e comprometidos,
tal e como apunta
a LOE.
autónomos,
libres, responsables
e comprometidos,
tal e como
apunta a LOE.
Por iso, desde
a Administración
educativa
temos
o compromiso
poñer todos osa medios
e dea Administración
Educativa
que eu
me honro
en dirixir,decomprométese
poñer todos
dicar
todos eosdedicar
esforzostodos
necesarios
para garantir
a participación
da comunidade
educativa
no sistema
os
medios
os esforzos
necesarios
para garantir
a participación
da comunidade
académiconoe formativo.
Todos temos
un retoTodos
ineludible
deun
futuro:
mellorar adeformación
do nosoa
educativa
sistema académico
e formativo.
temos
reto ineludible
futuro: mellorar
alumnado mediante
unha
educación
en valores
para acadar
mellores cotas
de excelencia
formación
dos nosos
rapaces
e rapazas
mediante
unhaaseducación
en valores
para educativa.
acadar as
mellores cotas de excelencia educativa.
Os que formamos o equipo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria somos
moiOs
conscientes
deste obxectivo,
as cousas ende
educación
deben
facerse
e con boa deste
letra.
que formamos
o equipopero
da Consellería
Educación
somos
moia modo
conscientes
Desde estapero
perspectiva,
hai dous
anos,
un proxecto
educativo
por todo
o Goobxectivo,
as cousasiniciamos,
en Educación
deben
facerse
a modo e con
boa letra.avalado
Desde esta
perspectiva,
berno galego,
centrado
da vida familiar
laboral
pais e dasgalego,
nais, na
igualdade
iniciamos,
hai dous
anos,naunconciliación
proxecto educativo
avaladoepor
tododos
o Goberno
centrado
na
e equidade de
diminución
de desigualdades
sociais
e, en definitiva,
en acadar
conciliación
daoportunidades,
vida familiar enalaboral
dos pais,
na diminución
de desigualdades
sociais
e, en
maior índice
calidade.
definitiva,
en de
acadar
maior índice de calidade.
traballo está
está nas vosas mans: profesores,
profesorado,pais,
pais,nais,
nais,directores
equipos directivos
e demais
Parte deste traballo
e demais membros
membros
dos escolares.
consellos escolares.
Precisamente
porquenacremos
na participación,
nesta
novadesde
etapa,a
dos
consellos
Precisamente
porque cremos
participación,
nesta nova
etapa,
desde a Administración
e o Consello
Escolar
Galicia tenderemos
pontes
entre os
Administración
educativaeducativa
e o Consello
Escolar de
Galiciadetenderemos
pontes entre
os distintos
distintos sectores
da comunidade
coa finalidade
reflexionarconxuntamente
conxuntamentesobre
sobre temas
sectores
da comunidade
escolarescolar
coa finalidade
de de
reflexionar
educativos que preocupan socialmente. Soamente entre todos e todas acadaremos os obxectivos
na LOE.
LOE.
fixados na
Os encontros
encontros que ao longo dos meses de xaneiro a abril desenvolveu o Consello Escolar de
importante no camiño e nos retos que temos como meta. Foron 12 reunións
Galicia son un paso importante
en cidades e concellos de Galicia: A Coruña, Carballo, Santiago, Ferrol, Lugo, Viveiro, Ourense,
Pontevedra, Redondela,
Redondela, Vigo,
Vigo, O
O Barco
Barco de
de Valdeorras
Valdeorras eeVilagarcía.
Vilagarcía.
A importancia
importancia da participación
participación nos órganos colexiados
colexiados de control e goberno dos centros na
LOE, a relación con outros órganos e a análise e posta en común dos principios xerais da Lei
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Orgánica de Educación foron algúns dos asuntos que se abordaron nestas xuntanzas. Ademais, os
asistentes dialogaron sobre as necesidades e dificultades ás que se enfrontan os consellos escolares.
Para que este conxunto de forzas e dedicación siga dando froitos, a Administración axudará a
dinamizar, estimular, canalizar, incrementar e modernizar as fórmulas participativas na procura
dunha mellor e maior calidade do ensino. Tamén animará aos concellos que teñen constituído o
Consello Escolar Municipal para revitalizalos e fomentará a súa creación naqueles municipios que
carezan destes órganos de participación e consulta.

Durante estas
estas xuntanzas,
xuntanzas, oo Consello
Consello Escolar
Escolar de
de Galicia,
Galicia recolleu
recolleu aa través
través dunha
dunha enquisa
enquiDurante
sa información
relevante
de cara
á organización
xornadas
específicas
os meminformación
relevante
de cara
á organización
dunhasdunhas
xornadas
específicas
para ospara
membros
dos
bros dos escolares.
consellos Esta
escolares.
Estarealizarase
actividadenoestase
realizando
primeiro
trimestre
do
consellos
actividade
primeiro
trimestreneste
do curso
2007/2008
e terá
curso obxectivo
2007/2008o efomento
ten como
obxectivo o fomento
da participación
sociedade
no procecomo
da participación
da sociedade
no proceso dedamellora
da calidade
do
so de mellora
da Desde
calidade
do sistema educativo.
a Administración
educativa
seguiresistema
educativo.
a Administración
educativa,Desde
seguiremos
de preto o debate
e o avance
das
mos de preto
o debate escolares
e o avance
dos consellos escolares da nosa Comunidade.
iniciativas
dos consellos
da das
nosainiciativas
Comunidade.
Permítanme reiterar o noso apoio ao labor do Consello Escolar de Galicia xa que con esta
iniciativa está a posibilitar de maneira significativa o intercambio de múltiples visións, o consenso
de posturas entre os distintos axentes sociais e, en definitiva, a facilitar a mellora da calidade do
noso sistema educativo co esforzo e a participación de todos e todas.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria.
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2. XUSTIFICACIÓN
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.
As administracións educativas teranlles que facilitar a todos os compoñentes da comunidade
escolar o cumprimento das súas funcións, proporcionándolles os recursos que necesiten e
reclamándolles, ao mesmo tempo, o seu compromiso e esforzo.
A Lei concibe a participación como 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.
Vinte anos despois da creación dos consellos escolares ninguén pon en dúbida os méritos
acadados no tocante á participación de todos os sectores da comunidade educativa. Sen embargo,
hai opinións que cuestionan se realmente os consellos escolares establecidos e regulamentados por
lei garantiron e forneceron a participación, o debate, a análise, a xestión do sistema educativo e de
se incidiron na pretendida mellora da calidade do ensino.
Estas opinións fan referencia fundamentalmente aos datos estatísticos elaborados que poñen
en evidencia a escasa participación dalgún sector nos procesos de eleccións a membros dos
consellos escolares de centros educativos -o nove por cento no sector das familias-. A presenza
real dos consellos escolares municipais é menor do desexable.
A pesar destes datos non podemos obviar o gran cambio producido no sistema educativo e o
papel de suma importancia que a regulamentación dos consellos escolares ten para a efectiva
participación educativa.
Para que o dinamismo e a participación pretendidos sexan efectivos, deberemos implicarnos
decididamente na formación e nos recursos que o desenvolvemento da participación esixe na
procura dunha mellor e maior calidade do ensino na nosa Comunidade.
Soamente a partir dun compromiso forte da Administración, dunha concienciación clara dos
protagonistas e dun apoio decidido da sociedade poderemos afrontar con certas garantías de éxito
o futuro. Por esta razón cremos que é necesario partir dos datos concretos de participación dos
distintos sectores representados nos consellos escolares nas eleccións do curso 2006/2007. A
9
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análise
destes
datos
pode proporcionarnos
clara que
do apoio
que ossectores
distintos
da
súa análise
pode
proporcionarnos
unha ideaunha
clara idea
do apoio
os distintos
da sectores
comunidacomunidade
sistema educativo.
de educativa educativa
prestan aoprestan
sistemaaoeducativo.
COMPROMISO COA PARTICIPACIÓN: PANORAMA ACTUAL
DATOS TIRADOS DO PROCESO DE ELECCIÓN DE MEMBROS DOS
CONSELLOS ESCOLARES DOS CENTROS DE EDUCACIÓN NON
UNIVERSITARIA CURSO 2006/2007
TOTAL CENTROS: 1.761
1.165 CONSELLOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS (66%)
1.040
con representación en
todos os sectores (59 %)
887

153

(50,3 %)
consellos con
representación
completa

(8,7 %)
consellos
incompletos
nalgún sector

125

(7 %)
consellos sen representación
nalgún dos sectores

Táboa 1: Elaboración propia a partir dos datos facilitados pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Nota: As porcentaxes están en relación á totalidade dos 1.761 centros, en todos os casos.

RESUMO ESTATÍSTICO DE PARTICIPACIÓN POR SECTORES NAS ELECCIÓNS
A CONSELLOS ESCOLARES DE CENTROS DE ENSINO, CURSO 2006/2007
SECTOR
PROFESORADO
ALUMNADO
PAIS/NAIS
ADM. E SERV.

CENSADOS
28.425
147.484
409.587
3.268

CANDIDATOS
4.362
2.110
2.954
513

VOTANTES
24.286 (85 %)
79.574 (54 %)
36.963 (9 %)
1.864 (57 %)

Táboa 2: Participación nas eleccións aos consellos escolares, curso 2006/2007.
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CENSO POR SECTORES

28.425

3.268

147.484

409.587
PROFESORADO

ALUMNADO

PAIS/NAIS

ADM. E SERV.

Gráfico 1

CANDIDATOS POR SECTORES
513

2.954

4.362

2.110
PROFESORADO

ALUMNADO

PAIS/NAIS

ADM. E SERV.

Gráfico 2

VOTANTES POR SECTORES
1.864
24.286
36.963

79.574

PROFESORADO

ALUMNADO

PAIS/NAIS

ADM. E SERV.

Gráfico 3
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CENSO-CANDIDATOS-VOTANTES POR SECTORES

PROFESORADO

ALUMNADO

CENSADOS

PAIS/NAIS

CANDIDATOS

ADM. E SERV.

VOTANTES

Gráfico 4
ALUMNADO

PROFESORADO
28.425

147.484

85%

CENSADOS

CANDIDATOS

54%

1%

15%
CENSADOS

VOTANTES

CANDIDATOS

Gráfico 5

VOTANTES

Gráfico 6
ADM. E SERV.

PAIS/NAIS
3.268

409.587

57%
1%
CENSADOS

CANDIDATOS

16%

9%
VOTANTES

CENSADOS

CANDIDATOS

Gráfico 7

VOTANTES

Gráfico 8
PORCENTAXE VOTANTES POR SECTORES

57

ADM.ESERV.
PAIS/NAIS
ALUMNADO

9
54

PROFESORADO

85

Gráfico 9: Porcentaxe de participantes nas votacións por sectores.

Ante esta situación decidimos fomentar a participación de todos os sectores representados
nos consellos escolares a través das xornadas A participación da comunidade educativa na mellora da
calidade do ensino.
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3. OBXECTIVOS DAS XORNADAS
1.

Acadar a

2.

Dar a coñecer ao conxunto da comunidade educativa o Consello Escolar de Galicia

participación real e efectiva de todos os sectores da comunidade educativa nos
consellos escolares dos centros educativos que imparten ensinanzas non universitarias.

como máximo órgano de participación e consulta de todos os sectores da sociedade
implicados no proceso de mellora do sistema educativo de Galicia.
3.

Colaborar

4.

Difundir os principios xerais que fundamentan a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de

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.

educación no que se refiren á participación da comunidade educativa nos órganos
colexiados de control e goberno dos centros escolares.
5.

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.

Antigo hospital de San Roque, Santiago de Compostela. Sede do Consello Escolar de Galicia.
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4. CALENDARIO DAS REUNIÓNS
P

ara o cumprimento dos obxectivos especificados polo miúdo no capítulo anterior,
organizamos en distintas cidades e vilas de Galicia 12 reunións cos membros dos consellos
escolares dos centros educativos e cos membros dos consellos escolares municipais.
LOCALIDADE

DATA

HORA

LUGAR

A CORUÑA

Martes, 23 de xaneiro

20:00

Fórum Metropolitano.

CARBALLO

Mércores, 31 de xaneiro

20:00

Pazo da Cultura.

SANTIAGO

Martes, 6 de febreiro

20:00

Salón de actos do antigo hospital de
San Roque.

Mércores, 14 de febreiro

20:00

Salón de actos do
universitario de Esteiro.

LUGO

Martes, 27 de febreiro

20:00

Salón de actos do IES Lucus
Augusti.

VIVEIRO

Mércores, 7 de marzo

20:00

Salón de actos do IES María
Sarmiento .

OURENSE

Martes, 13 de marzo

20:00

Salón de actos do IES Blanco Amor.

PONTEVEDRA

Martes, 27 de marzo

19:45

Pazo
da
Cultura,
universitario da Xunqueira.

REDONDELA

Martes, 10 de abril

20:00

Multiusos da Xunqueira.

Mércores, 11 de abril

20:15

Auditorio do Conservatorio Superior
de Música.

Martes, 24 de abril

19:00

Salón de actos do IES Lauro Olmo.

Mércores, 25 de abril

20:00

Auditorio Municipal.

FERROL

VIGO
O BARCO DE
VALDEORRAS
VILAGARCÍA DE
AROUSA

Campus

campus

Táboa 3: Calendario das reunións desenvolvidas.
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5. ESTRUTURA E CONTIDOS
A

s reunións iniciáronse normalmente ás vinte horas e tiveron unha duración aproximada
de dúas horas cada unha.
5.1. Estrutura:
As reunións estruturámolas do seguinte xeito:
1º. Acto protocolario:
Intervención das autoridades asistentes.
2º. Mesa Técnica. Desenvolvemento dos contidos 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 abordabamos os principios fundamentais da LOE, centrándonos no
que nós consideramos piar básico: “a participación” e facendo breves referencias aos consellos
escolares como órganos de participación na organización, xestión, funcionamento e avaliación dos
centros educativos.
Na terceira presentabamos 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 cuarta parte consistía nunha 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 a problemática xeral, as expectativas, dúbidas, propostas,
opinións... para tratar de mellorar a participación da sociedade no ensino e o funcionamento dos
consellos escolares. Queriamos recoller información e xuntar sensibilidades para organizar por vez
primeira unhas xornadas específicas para os membros dos consellos escolares no primeiro
trimestre do curso escolar 2007-2008.

5.2. Contidos:
Para o desenvolvemento dos contidos elaboramos unha sinxela presentación en PowerPoint
personalizada para cada unha das sesións xa que tivemos en conta as particularidades específicas
de cada contorno educativo, como por exemplo o era a existencia ou non do consello escolar
municipal.
A seguir, e como mostra, reproducimos as distintas pantallas empregadas nunha das reunións,
concretamente a programada para Carballo para o día 31 de xaneiro de 2007.
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5.2.1. A LOE e a participación da comunidade educativa nos órganos colexiados de
control e goberno dos centros.

Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

A PARTICIPACIÓN: piar básico
Formación de cidadáns

Educación de calidade
para todos e entre todos.

Responsabilidade da sociedade
Escola-Familia-Administración

CALIDADE-EQUIDADE

Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do
dereito á educación

ESFORZO E
COMPROMISO
CONVERXENCIA NA UE

Organización
Consellos Escolares

Goberno
Funcionamento
Avaliación

A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino

O CONSELLO ESCOLAR NA LOE
TÍTULO V
Participación, autonomía e goberno dos centros

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

Participación no
funcionamento e
o goberno dos
centros.

Autonomía dos
centros.

Órganos
colexiados de
goberno e de
coordinación
docente dos
centros públicos.

Dirección dos
centros
públicos.

A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino

CONSELLO ESCOLAR CENTRO PÚBLICO
CONSELLO ESCOLAR CENTRO PRIVADO CONCERTADO
Director/a
Director/a

Profesorado (1/3)
4 Profesorado

Xefe/a de Estudos
3 representantes do
titular do centro

1 Concello
1 Concello
1 adm. serv.
1 adm. serv.

Secretario/a
Secretario/a
Pais/nais ;
Alumnado (1/3)
4 pais/nais
2 alumnado

Disposición final primeira que modifica os artigos 56 e 57 da LODE.
A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino
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COMPETENCIAS

Medidas educativas que
fomenten a igualdade
real e efectiva
entre homes e mulleres.

Proxecto educativo
Proxecto de xestión

Aprobar e avaliar

Programación xeral anual
Experimentacións e plans de traballo
Normas de organización e funcionamento

Participar na selección do director do centro
Decidir sobre admisión de alumnos
Funcionamento xeral do centro

Analizar e valorar

Evolución do rendemento escolar

Creación do
Observatorio da
Convivencia Escolar.

Resultados das avaliacións do centro
A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino
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5.2.2. O Consello Escolar de Galicia e os Consellos Escolares Municipais.
MARCO
LEXISLATIVO
BÁSICO
9A Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares
de Galicia.
9O Decreto 44/1988, do 11 de febreiro, polo que se regulan
o Consello Escolar de Galicia, os Consellos Escolares
Territoriais e Municipais.

Órgano superior de consulta e participación dos
sectores afectados na programación xeral do ensino

9O Decreto 87/1992, do 26 de marzo, polo que se aproba o
regulamento de réxime interno do Consello Escolar de
Galicia.

A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino
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PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA
SECRETARIO
ADMINISRACIÓN
EDUCATIVA
6

ADMINISTRACIÓN
E SERVIZOS

CENTRAIS
SINDICAIS
3 (CC OO – CIG – UGT)

CONSELLO DA
XUVENTUDE
GALEGA
1

MRPs:

2 (CC OO – UGT)

3 (FED. – COORD.)

ADMINISTRACIÓN
LOCAL

5 (CONFAPA-CONGAPA)

8

Antigo hospital de San Roque, un edificio do século XVI,
situado no casco histórico de Santiago de Compostela.

PLENO

NAIS E PAIS

ALUMNADO

ORGANIZACIÓNS
EMPRESARIAIS

1 (FAXEG)

2 (CONF.EMPRE.GAL.)

PERSOEIROS DE
PRESTIXIO
2

PROFESORADO
5 pública; 3 privada.

SEMINARIO DE
ESTUDOS
GALEGOS
1
TITULARES
CENTROS
PRIVADOS
2 (CECE – EDU. XESTIÓN)

UNIVERSIDADE
2
A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino
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O CONSELLO ESCOLAR

Anteproxectos de lei e
proxectos de disposición xeral.

ditames

Programación xeral do ensino.
Será
consultado
sobre

Plan de renovación educativa
ou de innovacións.

Orientación e programas
educativos.
A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino

ORGANIZA E PARTICIPA
ENCONTROS
CONSELLOS
ESCOLARES
AUTONÓMICOS
E DO ESTADO

EMITE

informes

memoria
A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino

A PARTICIPACIÓN
DA COMUNIDADE
EDUCATIVA NA
MELLORA DA
CALIDADE DO
ENSINO

XORNADAS

CULTURA,
EDUCACIÓN
E REPÚBLICA
17 e 18 de novembro de 2006
Santiago de Compostela

A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino

A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino
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CONSELLO
ESCOLAR
MUNICIPAL
COMPETENCIAS

O CONSELLO ESCOLAR NO PORTAL EDUCATIVO
DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA XUNTA DE
GALICIA PORTAL EDUCATIVO.htm.

O BLOG PARTICIPANDO:
http://participacioneducativa.blogspot.com

Situación dos centros docentes dentro da demarcación
municipal.
Fomento das actividades tendentes a mellorar a
calidade educativa, especialmente no que respecta á
adaptación da programación ao medio.
Convenios e acordos de colaboración coa Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria ou calquera
outra Administración pública.
A p art ic ip ac ió n d a c o m u n id ad e e d u c at iva
n a m e llo ra d a c alid ad e d o e n s in o

A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino

COMPOSICIÓN

CONSELLO ESCOLAR
MUNICIPAL
1 Alcalde (presidente)
10 profesores (6 pública, 4 privada)
6 Nais/pais
4 alumnos
10 Elixidos pola corporación
municipal

A p art ic ip ac ió n d a c o m u n id ad e e d u c at iva
n a m e llo ra d a c alid ad e d o e n s in o

5.2.3. Problemática dos consellos escolares.

A participación nos Consellos
Escolares ten problemas:

SITUACIÓN ACTUAL DOS
CONSELLOS ESCOLARES
¿Participar... para apoiar iniciativas de quen
manda?
¿Os profes queren Pais colaboradores e non
codecisores (Fdez. Enguita)?
¿Participación... limitada a temas
intranscendentes e con información escasa?
¿Participación... con desconfianza entre os
diferentes sectores?
¿Participación escolar... feminizada?

No estudo do CEG “A Participación nas escolas
galegas” do curso 1993/94, a pesar dunha
conclusión formal positiva, xa se salientaba:

Escasa influencia
dalgún dos
sectores.

Asociacionismo
feble no
alumnado.

Participación
reducida das
familias nas
eleccións.

Información
limitada sobre os
temas a tratar.

Para participar non chega coa Lei.
A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino

Traballemos para mellorar a participación
e así melloraremos a escola.
O CEG no 93/94 xa propoñía para propiciar a
participación electoral:
Celebración de todas as eleccións o mesmo día.
Cando menos, 20 días de campaña.

A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino

INFORME SOBRE O ESTADO E A SITUACIÓN
DO SISTEMA EDUCATIVO EN GALICIA
CURSOS 2002-2003-2004-2005

As Apas existen na práctica
totalidade dos centros, posúen
unha estrutura formalizada e
teñen claras as súas
competencias.

A existencia dos delegados de
alumnos está xeralizada, non
así das xuntas de delegados. O
asociacionismo xuvenil non é
relevante.

•Escolas de pais e nais.
•Programas de formación.
•Vías de comunicación.

•Cultura de participación.
•Formación do alumnado.
•Constitución de federacións.

Ampla propaganda institucional.
Transporte gratuíto no medio rural.
8 horas de duración das votacións.
A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino
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Traballemos para mellorar a participación
e así melloraremos a escola.
As metas dun centro, recollidas no PEC, deben ser
deliberadas e acordadas pola comunidade educativa; así
se poderán superar as contradicións e as desconfianzas
no multifacético traballo dos centros. (Beltrán e SanMartín: “Diseñar
la coherencia escolar”)

Apréndese a través das interaccións entre iguais, entre
profesorado, familiares, amigos, amigas…
Non debemos dedicarnos a buscar culpables e a repartir
reproches.
Necesidade de que propoñamos solucións. Terán máis
forza as que aportemos referidas ao propio sector.
A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino

A participación da comunidade educativa
na mellora da calidade do ensino
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6. MATERIAIS PARA OS ASISTENTES
Distribuíronse catro documentos básicos entre os asistentes:
Díptico informativo sobre o Consello Escolar de Galicia.
Trátase dun documento sinxelo que proporciona información básica sobre o máximo órgano
de participación e consulta de todos os sectores da sociedade en materia educativa. Así como
información sobre a súa composición, funcións e regulamento de funcionamento.

Apuntamentos lexislativos básicos para os consellos escolares.
Recompilación dos artigos da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación que regulan a
participación, autonomía e goberno dos centros e da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do
dereito á educación (modificados pola LOE) que fan referencia á participación na programación xeral
do ensino.

Cuestionario básico elaborado para recoller información xeral sobre a
participación e o funcionamento dos consellos escolares.
É un cuestionario moi sinxelo de 34 cuestións. Os datos proporcionados, así como o tratado
nas reunións cos membros dos consellos escolares e municipais, sérvennos para a organización no
primeiro trimestre do curso 2007/08 dunhas xornadas específicas para os membros dos consellos
escolares e municipais coa finalidade de fomentar a participación de todos os sectores da sociedade
no proceso de mellora do sistema educativo. Reprodúcese integramente no anexo II.

Informe Evolución e estado actual do sistema educativo en Galicia.
Aproveitouse a ocasión de se reunir con preto de dous mil membros dos
consellos escolares dos centros educativos de Galicia para distribuír o dito
informe correspondente aos cursos 2002 a 2005, elaborado por un equipo de
investigadores do Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de
Santiago. O informe 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 Museo Pedagóxico Galego (MUPEGA)
nun acto presidido por Laura Sánchez Piñón, conselleira de Educación e
Ordenación Universitaria.
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7. DESENVOLVEMENTO DAS SESIÓNS
7.1. Descrición das sesións:
Neste apartado proporcionamos a composición das mesas protocolarias e técnicas, os datos de
asistencia a cada unha das sesións desenvolvidas nas 12 localidades e a transcrición das
intervencións que se produciron.

7.1.1. A Coruña
Reunión desenvolvida no Fórum Metropolitano da cidade herculina o día 23 de xaneiro de
2007. Iniciouse ás 20:00 horas e rematou ás 22:00.
MESA PROTOCOLARIA:
Laura Sánchez Piñón, conselleira de Educación e Ordenación Universitaria.
Javier Losada Aspiazu, alcalde do concello da Coruña.
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
MESA TÉCNICA:
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Ramos Rodríguez, representante dos MRPs no Consello Escolar de Galicia.
José Antonio Moar Armas, representante de CECE-Galicia no Consello Escolar de Galicia.
Olga Patiño Doval, representante de CONFAPA no Consello Escolar de Galicia.
ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO

PAIS/NAIS

ALUMNADO

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL

TOTAL

168

133

2

18

321

31 Colexios públicos de educación infantil e primaria
24 Institutos de ensinanza secundaria
9 Colexios privados concertados
INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
NAI:
Débese facilitar a conciliación da xornada laboral dos pais e nais e a xornada docente á hora de
convocar as reunións dos consellos escolares. Moitas veces se convocan en horario que soamente
favorece a asistencia do profesorado, pero non dos pais.
REPRESENTANTE MUNICIPAL:
Dende os consellos escolares deberíanse establecer criterios básicos de funcionamento en canto á
convivencia escolar e ás sancións aos alumnos. Neste caso deberíanse arbitrar outras medidas que
25
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non foran as tan frecuentes e inapropiadas expulsións. Expulsar nunca é unha solución ao
problema, é simplemente trasladarllo a outra persoa, pero non resolvelo.
PAI:
Deberíase buscar na composición dos consellos escolares un maior equilibrio entre os pais e o
profesorado, é dicir, aumentar a representación das familias.
PROFESORADO:
Para o correcto tratamento do alumnado conflitivo deberíase dar cabida nos centros a outros
profesionais como psicólogos, terapeutas, asistentes sociais... xa que os mestres vense impotentes e
sen armas para o tratamento deste tipo de alumnado.
REPRESENTANTE MUNICIPAL:
Manifesta a súa satisfacción xa que na LOE contémplase a participación dos concellos a través
dun representante municipal nos consellos escolares dos centros privados concertados.
ALUMNADO:
Solicita información sobre os equipos de mediación de conflitos nos centros escolares.
MEMBRO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
Quere facer ver a necesidade da prevención, e como os centros que mellor convivencia teñen son
aqueles que mellor abordan o traballo titorial. A mediación ou a colaboración doutros profesionais
son instrumentos fundamentais en determinadas situacións, pero a titorización sempre o é.
NAI:
Manifesta a súa preocupación pola escasa participación do alumnado nos consellos escolares. Fala
da necesidade de que os centros fomenten a súa participación.
PROFESORADO:
Hai que devolverlle o principio de autoridade ao profesor. A convivencia entre pais e profesores
non é posible. Os pais deberían confiar máis no profesorado. A experiencia da participación dos
pais nos consellos escolares demostroulle a esta profesora que o que os move a participar é a
preocupación polo seu fillo ou filla en particular e que adoitan a boicotear ao profesorado.
NAI:
En resposta á intervención anterior, argumenta que a participación das familias nos centros
educativos é imprescindible para mellorar o sistema. Os pais non van ao consello escolar para que
ao seu neno lle suban as notas, senón que van en representación de todos. Non comprende a
visión tan negativa da profesora e reivindica o seu dereito a participar na organización do centro
educativo.
PAI:
Leva tres anos no consello escolar e avoga pola imprescindible colaboración de todos para
mellorar a educación. Tamén pregunta sobre ¿Quen decide os horarios para a celebración dos
consellos escolares?
MEMBRO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
Quere manifestar a súa contrariedade pola intervención anterior na que se menosprezaba a
participación dos pais nos consellos escolares e apela á necesaria “pedagoxía do comportamento”.
Este tipo de actitudes son moi negativas e son precisamente as que botan fóra dos consellos
escolares ao alumnado, xa que se ven con frecuencia enleados en disputas entre o seu profesor e
os seus pais. Debemos valorizar a participación do alumnado. Ten unha cousa clara: se non hai
colaboración, os centros funcionan peor, seguro.
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PAI:
Fala da escasa participación dos pais. Quéixase de que non hai unha campaña institucional que
anime á participación e reivindica propostas que no seu momento se fixeron para mellorar a
participación das familias nos procesos de elección de representantes aos consellos escolares como
son: ampliación da xornada de votación, propaganda, unificación de datas, etc.
Tamén reflexiona sobre os proxectos educativos de centro como documentos básicos para o bo
funcionamento dos centros e reclama un maior compromiso do profesorado na necesaria apertura
do centro ao contorno, para así adaptarse ás características peculiares do alumnado e das familias.
DIRECTORA:
Deberíase actuar contra os programas televisivos perniciosos e violentos. Quen debería dar
exemplo é a Televisión de Galicia.
NAI:
Se a LOE contempla que nos centros que teñan unidades de educación especial deberán ter no
consello escolar un representante do persoal de atención educativa complementaria, tamén debería
formar parte do consello escolar un representante dos pais dos alumnos con necesidades
educativas especiais.
DIRECTOR:
O lema “Educación para todos e entre todos” é moi interesante. Tamén o modelo de participación
no noso sistema educativo é único e moi interesante, pero en teoría. Na práctica estamos ante
unha participación intranscendente, burocratizada e dominada polo profesorado. O verdadeiro
debate que se debe abordar con urxencia é como estamos educando. Ese é o verdadeiro debate.

7.1.2. Carballo
Reunión desenvolvida no Pazo da Cultura da capital bergantiñá o día 31 de xaneiro de 2007.
Iniciouse ás 20:00 horas e rematou ás 22:00.
MESA PROTOCOLARIA E TÉCNICA:
Evencio Ferrero Rodríguez, alcalde do concello de Carballo e membro do Consello Escolar de Galicia.
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO

PAIS/NAIS

ALUMNADO

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL

TOTAL

62

33

6

2

103

12 Colexios públicos de educación infantil e primaria
1 Colexio rural agrupado
1 Colexio público integrado
5 Institutos de ensinanza secundaria
1 Colexio privado concertado
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INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
NAI:
Reflexiona sobre un problema moi concreto que teñen en Carballo e que se refire a unha bolsa de
poboación marxinada que ela mesma denomina “os moinos”. Pregúntase como se pode
compensar o papel deficiente que esas familias están a levar a cabo cos seus fillos e fillas.
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
Se realmente o papel que xogan as familias na educación e formación dos seus fillos está estimado
nun 70%, é claro que ese tipo de poboación ten un déficit moi significativo que é necesario,
imprescindible compensar. A solución é moi complexa e nela temos que intervir todos e tratala
dun xeito global, non soamente con medidas educativas. Precisamente é este un dos casos nos que
a participación, a imprescindible colaboración de todos é fundamental. Pensemos ademais que os
concellos hoxe en día teñen unha serie de servizos sociais..., que poden xogar un papel
importante. Dende o Consello Escolar Municipal, precisamente, partindo dos casos detectados
nos centros, pódense artellar medidas e plans concretos de actuación. Sen esa colaboración é case
imposible solucionar esa problemática.
ALUMNA:
Afirma que ese é un problema moi grande en Carballo e que non está de acordo con que a xente
se refira a ese grupo como “moinantes”, que iso xa pon de manifesto a marxinación que se comete
con eles. Di que en Carballo as familias xa educan aos seus fillos e fillas dende que son pequeniños
a fuxir desa xente, a non se mesturaren con eles. Responsabiliza ás familias desa situación, así
como ve que a única solución pasa porque a sociedade se mesture, os acepte e se integren. Non se
deben crear guetos. Son persoas coma calquera outra e necesitan axuda.
PROFESOR:
Pregunta sobre as datas concretas de creación do Consello Escolar Municipal de Carballo. Tamén
fai unha referencia á avaliación dos centros educativos. Tamén considera necesario reducir o
número de integrantes dos consellos escolares. Cre que son demasiados e que iso dificulta a súa
dinamización.
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
Salienta o valor da avaliación como proceso de optimización da organización e funcionamento dos
centros educativos e tamén do labor docente. A avaliación é imprescindible para mellorar a
calidade. Trátase fundamentalmente de saber cales son os puntos débiles para corrixilos.
NAI:
Considera que a representación do profesorado da ensinanza privada concertada nos consellos
escolares municipais é excesiva en vilas coma Carballo onde soamente hai un centro privado
concertado (lembremos que son 6 da pública e 4 da privada concertada). Posiblemente nas grandes
cidades estea compensada, pero non na maioría dos casos, polo que debería establecerse
porcentualmente e non cun número ríxido como nestes momentos.
Tamén fai referencia a que na educación infantil ir ao 50% de ensinanza en galego e 50% en
castelán é excesivo xa que se está a constatar un gran déficit de competencia en castelán.
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
Reflexiónase a respecto da cuestión anterior na grande vantaxe que para o estudo das linguas
temos os galegos e as galegas ao contar con dúas linguas xa que está demostrado que os alumnos
bilingües teñen máis posibilidades de acadar competencia lingüística nunha terceira ou incluso
cuarta linguas. É un valor que temos e que non debemos renunciar a el. Tamén se salienta que en
todo caso o déficit de competencia lingüística ao remate da educación obrigatoria dáse nas dúas
linguas. O obxectivo é que os alumnos acaben a ensinanza obrigatoria con igual competencia nas
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dúas linguas. Non se está a facer un estudo rigoroso e sistemático para saber se este obxectivo
fundamental se está a cumprir.
PAI:
Interésase pola constitución do Consello Escolar Municipal e fai referencia á admisión de alumnos
nos centros privados.Tamén di que os profesores soamente queren aos pais para aprobaren as
actividades extraescolares e para que as financien, pero para nada máis. Considera que o papel que
os pais desenvolven é de “comparsas” e que en moitos casos descoñecen cales son os seus
dereitos.
PROFESORA:
Pregunta se vai haber variacións no Decreto que regule os requisitos mínimos que se deben
cumprir para a creación de novas aulas e fai incidencia na necesaria renovación das infraestruturas
das escolas.
NAI:
Salienta o papel fundamental que o equipo directivo xoga nos centros á hora de fomentar a
participación e o dinamismo dos consellos escolares. Manifesta que, aínda que sabe que o caso do
seu centro non é o habitual, os pais están moi contentos do papel que están a xogar no consello
escolar do centro, xa que reciben información, manteñen contactos cotiás e participan nas
decisións que se toman. Iso débese ao labor do equipo directivo.
XEFE DE ESTUDOS DUN IES:
¿Se o segundo idioma estranxeiro pasa a ser obrigatorio, desaparecen os obradoiros de
comunicación oral na ESO? De ser así considera que sería un paso atrás xa que os obradoiros son
moi necesarios para compensar as deficiencias na competencia lingüística dos alumnos.
PAI:
Non está de acordo coa afirmación doutro pai/nai en canto a que o seu papel é de “comparsas” xa
que independentemente do que os profesores queiran, os pais/nais teñen autonomía para votar
afirmativamente ou negativamente as propostas destes.
PAI:
Considera que a xornada única en moitos centros é negativa para as familias xa que non se pode
conciliar a vida laboral coa familiar. Cando se autorizou a xornada única aínda se ían cumprindo os
compromisos de organizar actividades para o alumnado, pero agora non se cumpren e non hai un
seguimento. Considera que a Administración educativa debería facer un seguimento rigoroso do
cumprimento da xornada e renovala ou non tendo en conta a opinion de toads as familias, non
soamente dos intereses do profesorado.
Tamén fai referencia á necesaria presenza doutros profesionais na escola, como psicólogos,
coidadores, asistentes sociais, etc.

7.1.3. Santiago de Compostela
Reunión desenvolvida no salón de actos do antigo hospital de San Roque, sede do Consello
Escolar de Galicia, en Santiago de Compostela o día 6 de febreiro de 2007. Iniciouse ás 20:00
horas e rematou ás 22:00.
MESA PROTOCOLARIA:
Xosé A. Sánchez Bugallo, alcalde do concello de Santiago de Compostela.
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
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MESA TÉCNICA:
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
Agustín Requejo Osorio, representante da Universidade no Consello Escolar de Galicia.
Xesús Anxo Louzao Rodríguez, representante da CIG no Consello Escolar de Galicia.
Mª Paz García Fernández de Bescansa, representante de CONGAPA no Consello Escolar de Galicia.
José Luis Baños González, representante de Educación e Xestión no Consello Escolar de Galicia.
ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO

PAIS/NAIS

ALUMNADO

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL

TOTAL

94

49

4

3

150

11 Colexios públicos de educación infantil e primaria
1 Colexio público integrado
12 Institutos de ensinanza secundaria
5 Colexios privados concertados
1 Escola oficial de idiomas
INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
MEMBRO DO CEG:
Comenta como a participación formal á que fan referencia os membros dos consellos escolares
tamén se dá no Consello Escolar de Galicia e como esta responde un pouco á propia composición
e estrutura da Administración educativa.
ALUMNADO:
Non existe comunicación dos representantes do alumnado cos seus propios compañeiros para
tratar os temas que logo se tratarán no consello escolar. Dende as direccións dos centros, polo
menos no seu caso, non se facilita o desenvolvemento das xuntas de delegados e non se fomenta a
participación do alumnado. Considera que a representatividade do alumnado debería comezar
polos delegados de clase, xunta de delegados e representantes no consello escolar.
Logo de ver a composición do CEG manifesta que sendo o alumnado un dos sectores máis
importantes, que máis teñen que ver na educación, a súa representatividade é mínima.
PAI/PROFESOR:
Respondendo un pouco á intervención anterior manifesta que hai centros que si dinamizan a
participación do alumnado e que facilitan a creación e funcionamento das xuntas de delegados.
Se se dá unha participación “feminizada” nos consellos escolares é debido a que os pais por
comodidade non querer saber nada dos centros educativos.
Considera que é moi necesario comunicarlle ao conxunto da sociedade os temas educativos.
Salienta a necesaria información a todos os sectores.
Recoñece que o CEG é un organismo descoñecido; no seu caso, incluso sendo profesor dun
centro público, soubo da existencia deste a través desta convocatoria.
Considera que unha vez vista a composición do CEG a representatividade das familias debería ser
maior.
Propón que para mellorar os índices de participación nas eleccións de representantes dos consellos
escolares, estas deberíanse organizar en distintas bandas horarias; por exemplo, coincidindo coa
entrada e saída do alumnado, para así facilitarlles aos pais e nais a súa participación.
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MEMBRO DO CEG:
Considera que nestes últimos anos os consellos escolares perderon parte das súas competencias e,
polo tanto, a participación foi restrinxida. Pon como exemplo o caso da elección dos directores.
Considera tamén que a presenza dos Consellos Escolares Municipais é escasa e que non existen os
territoriais a pesar de estaren lexislados.
NAI:
Fai ver tamén que debería aumentarse a presenza de pais e nais no CEG.
NAI:
Comenta que na mesa de traballo da reunión bota de menos a presenza dun alumno.
Solicita que a Consellería actualice as listas dos censos electorais, xa que nestas últimas eleccións
non estaban actualizadas e por exemplo, moitas nais tiñan que buscar o seu nome a partir do nome
do seu esposo, unha dificultade insalvable nos casos de mulleres separadas, por exemplo.
NAI:
En ton distendido comenta que a denominación de APAS debería pasar a ser ANAS.
PAI:
Comenta a situación anómala que se produciu nas últimas eleccións dos representantes das APAs
no CEIP de Brión. As direccións dos centros, algunhas, póñenlles todos os atrancos que poden
aos pais para lles dificultar a súa participación.
PROFESORADO:
Considera que hai unha falla de información xeneralizada e que a lexislación é complexa e dispersa.
O labor do equipo directivo é fundamental para a boa marcha dos consellos escolares.
Alerta do perigo de invasión de competencias entre os órganos colexiados e que debería que
delimitalas moi claramente.
MEMBRO DO CEG:
Fala precisamente de que se deberían delimitar ben as competencias do claustro de profesores e as
do consello escolar. Hai competencias, sobre todo as técnicas e pedagóxicas, que soamente lles
deberían competer aos profesores, que para iso son os técnicos. Os pais e nais deben colaborar e
decidir outros aspectos, pero non as programacións didácticas.
NAI:
Cre que habería que darlles máis protagonismo nos consellos escolares ás familias e ao alumnado.
Os profesores xa poden participar a través do claustro, pero os pais e os alumnos soamente o
poden facer a través do consello escolar.
PROFESORA:
Estase a producir un certo desencanto por parte do profesorado en canto á participación no
consello escolar xa que neste órgano estanse a reproducir os temas, debates e discusións que se
dan no claustro e na comisión de coordinación pedagóxica.
TITULAR CENTRO PRIVADO:
¿Por que razón hai tres representantes dos MRPs no CEG? ¿Quen determina o que é un MRP e
en función a que criterios se elixen os seus representantes?
Manifesta con desencanto o pouco desenvolvemento lexislativo que se está a facer da LOE.
Considera que se establecen demasiados filtros que demoran a aparición dos Decretos de
desenvolvemento.
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Considera que a promulgación cada cinco anos de leis orgánicas que derrogan as anteriores
lévanos a unha situación de especial dificultade xa que non somos quen de rematar ningún proceso
de reforma ou cambio.
PAI:
Pon de manifesto a dificultade lexislativa para saber por onde camiñar. Reclama a publicación dun
manual lexislativo específico para os consellos escolares.
MEMBRO DO CEG:
Hai un tema de suma importancia do que non se está a falar aquí e é fundamental para a
participación das familias, son as Escolas de Pais.
Necesidade de que a Administración educativa elabore un documento propio que recolla os
deberes e dereitos dos alumnos en Galicia.
PROFESORADO:
O papel dos profesores é clave, polo que non considera que o seu papel nos consellos escolares se
vexa reducido. Salienta ademais que cada vez son menos as competencias do claustro.
MEMBRO DO CEG:
Fomentar a participación e o asociacionismo en Galicia presenta unha problemática engadida xa
que tradicionalmente non existe unha cultura de participación cidadá. Considera que un primeiro
paso é proporcionar información.
PAI:
Comenta a frustración que a súa participación no consello escolar lle produciu. Por varias razóns:
actitude do director, escasa información, sensación de participación formal en temas sen maior
transcendencia...

7.1.4. Ferrol
Reunión desenvolvida no salón de actos do campus universitario de Esteiro, Ferrol, o día 13
de febreiro de 2007. Iniciouse ás 20:00 horas e rematou ás 22:00.
MESA PROTOCOLARIA E TÉCNICA:
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
José Manuel Vilariño Anca, concelleiro de Educación do concello de Ferrol e representante da
Administración local no Consello Escolar de Galicia.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Ramos Rodríguez, representante dos MRPs no Consello Escolar de Galicia.
Sara Loureiro Vilarelle, representante de CC OO no Consello Escolar de Galicia.
ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO

PAIS/NAIS

ALUMNADO

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL

TOTAL

83

42

10

7

142

11 Colexios públicos de educación infantil e primaria
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5 Colexios públicos integrados
2 Centros de educación especial
12 Institutos de ensinanza secundaria
3 Colexios privados concertados
1 Conservatorio profesional de música
INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
PROFESOR:
Fai referencia a que a participación do alumnado de bacharelato nos consellos escolares é menor
xa que ao estar reducido a dous anos, non é tempo suficiente para desenvolver un traballo de
representación do alumnado. Ademais está o factor da selectividade en segundo, que fai que o
alumnado se centre case en exclusividade nas actividades académicas, incluso a súa participación
en actividades extraescolares é menor.
Considera que sería necesario buscar outras fórmulas de participación para o alumnado, quizais
crear grupos de información podería ser unha posibilidade de dinamización.
PROFESOR/SINDICATO:
Fai unha reflexión xeral sobre o mal funcionamento do consello escolar municipal de Ferrol.
Opina que é un órgano non moi “vivo” e que soamente se reuniu nunha ocasión e que foi case
exclusivamente para escoitar ao seu presidente.
NAI/APA:
A súa primeira intervención refírea á pouca participación do alumnado. Considera que moitos
alumnos deixan de participar no consello escolar porque non ven cumpridas as súas expectativas.
Empezan con ilusión, pero pouco a pouco van abandonando porque non os teñen en conta e as
propostas que presentan son rexeitadas.
A segunda cuestión é sobre “as altas capacidades”. Pregúntase ¿como é posible que a
Administración educativa preste tanta atención e apoio á educación especial, aos alumnos con
necesidades educativas específicas e ningún aos mal chamados “nenos superdotados”? Considera
que é un agravio comparativo o que se está a cometer con estes rapaces e que deberían recibir
moito máis apoio.
PROFESOR:
A falta de información é o que provoca os enfrontamentos entre os distintos sectores. Propón que
se lles dea información a todos os membros dos consellos escolares dunha maneira masiva e
sinxela para lles facilitar o seu labor.
PAI:
Considera que é moi difícil e complexo fomentar a participación entre o alumnado e que quizais
eles deberían centrarse máis no aspecto académico. Considera, pola súa experiencia, que os
consellos escolares son consultivos, a pesar das competencias que se lles outorgan, e non
decisorios. Cre que habería que darlles máis protagonismo aos pais e nais para poder participar na
toma de decisións.
PROFESOR:
Considera que a xente ten gañas de participar, o mellor argumento é fixarse na cantidade de
asistentes a esta xuntanza. No ano 1985, coa LODE, creáronse moitas expectativas de
participación, pero esas expectativas fóronse disipando coma fíos de fume porque se foron
limitando as competencias. O exemplo máis claro foi a LOCE, que lles recortou moito
protagonismo aos consellos escolares. Agora, outra vez, participar, ¿pero para que?
Considera que a autonomía de busca de recursos dos centros é discriminatoria xa que beneficia aos
centros das cidades, pero no mundo rural ¿que recursos se van buscar?
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Tamén cuestiona o funcionamento do consello escolar municipal de Ferrol.
PAI
Cre que a Administración educativa se debería ocupar máis en atender as demandas de profesores
e pais na dotación de recursos. Pon como exemplo os laboratorios de idiomas e as clases de
conversación de inglés.
ALUMNO:
Di que no seu instituto (Sofía Casanova) non teñen problemas de representación do alumnado; el
saíu representante do alumnado con máis de 250 votos e non foi o máis votado. ¿Que aspectos
marcan a diferenza?
O papel de delegado de curso: negativo se soamente se limita a ir buscar o xiz para as clases. Os
sindicatos de estudantes: información centralizada e con representantes universitarios.
Considera que, en xeral, aos estudantes ténselles medo, por iso non se fomenta a súa participación.
MEMBRO DO CEG:
A pesar de todas as limitacións de competencias, hai moito campo para traballar e para participar.
Neste sentido saliéntase a LOE xa que recupera nalgúns casos os principios de participación da
LODE.
Considérase que este é un momento moi importante no que todos debemos participar activamente
xa que o desenvolvemento lexislativo da LOE está por facer.
MEMBRO DO CEG:
Tamén é certo que hai pouca cultura participativa. Demostrouse nas últimas eleccións a consellos
escolares, pero tamén se pregunta: ¿Houbo campaña institucional para fomentar esa participación?
Debemos anticiparnos aos problemas e afondar nas estratexias que melloran a participación e
pasar de centros de ensino a verdadeiras comunidades de aprendizaxe nas que todos temos moito
que facer.
MEMBRO DO CEG:
Todo isto que se está poñendo de manifesto é o mellor argumento para explicar por que estamos
hoxe aquí. Queremos fomentar e dinamizar a participación de todos na mellora da calidade do
ensino. Debémolo facer dende a organización, funcionamento e avaliación do propio centro.
Anúnciase a actualización da páxina web do consello escolar de Galicia e a próxima creación dun
caderno de bitácora ou “blog” de participación de todos nos temas educativos de interese.
O papel dos equipos directivos na dinamización dos consellos escolares é fundamental. Debemos
buscar o compromiso, o esforzo e a xenerosidade para acadar o consenso necesario para
abordarmos con garantías de éxito os atrancos.
PAI:
O Consello Escolar de Galicia é un órgano consultivo e pode elaborar informes moi precisos e
válidos, pero se non se teñen en conta non serve para nada. Conta un caso específico de Ferrol no
que unhas obras de reforma dun centro educativo se realizaron tendo en conta unicamente un
informe técnico e desoíndo o consello escolar. As obras fixéronse e non serviron para nada. ¿Para
que vale o Consello Escolar se despois chega a Administración e fai o que lle peta?
DIRECTOR DE CENTRO:
Fala das competencias do consello escolar e considera que o traballo máis groso que debe
desempeñar xa está elaborado previamente (PEC, PXA...) e xa foron decididos. Por outra banda
son documentos técnicos nos que a participación é limitada.
Considera que en xeral a participación dos pais está desactivada xa que non hai asuntos de moita
transcendencia.
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MEMBRO DO CEG:
Manifesta a súa opinión contraria ao desánimo manifestado polo último participante. Os
documentos aludidos deben estar en constante revisión. Ademais hai unha competencia
importantísima e que é a avaliación do funcionamento do centro. Ese é un campo amplo que
debemos desenvolver co ánimo de coñecer os atrancos dos centros para poder resolvelos e así
mellorar día a día.
PROFESORADO:
É moi loable a iniciativa do Consello Escolar de Galicia e considera que debe tomar boa nota das
demandas que aquí se están a formular. A xente está “queimada” pola escasa transcendencia e
valor da súa participación. Teme que se volvan crear expectativas e que co paso do tempo non se
vexan cumpridas.
Insta á Administración a que dunha vez por todas poña os medios necesarios para o
desenvolvemento de programas educativos específicos para a poboación xitana.

7.1.5. Lugo
Reunión desenvolvida no salón de actos do IES Lucus Augusti, de Lugo, o día 27 de febreiro
de 2007. Iniciouse ás 20:00 horas e rematou ás 21:50.
MESA PROTOCOLARIA:
José López Orozco, alcalde do concello de Lugo.
José Rábade Arias, delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Lugo.
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
MESA TÉCNICA:
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
Francisco Xosé Silvosa Costa, representante de CONFAPA no Consello Escolar de Galicia.
ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO

PAIS/NAIS

ALUMNADO

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL

TOTAL

125

62

5

4

196

24 Colexios públicos de educación infantil e primaria
6 Colexios públicos integrados
1 Centro de educación especial
18 Institutos de ensinanza secundaria
2 Colexios privados concertados
1 Conservatorio profesional de música
1 Escola oficial de idiomas
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INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
PRESIDENTA DE APA:
Comenta que todos os contidos da reunión foron moi interesantes, pero todo iso, ou gran parte,
non se reflicte na realidade. Hai apatía e desinterese por parte de todos. Ás reunións do Consello
Escolar faltan moitos representantes e ás veces o quórum necesario é xusto. A colaboración dos
pais e nais é moi pouca, sobre todo á hora de participar nas eleccións.
REPRESENTANTE APA:
Considera que o Consello Escolar Municipal fai un traballo para a galería, pero na práctica non
decide nada.
Con respecto aos consellos escolares dos centros opina que a representación das familias é mínima
e que debería ser paritaria con respecto ao profesorado. Tamén considera moi negativo o horario
de desenvolvemento das reunións do consello escolar xa que non facilita a asistencia, sobre todo
dos traballadores que vén imposible a proclamada conciliación da vida familiar e laboral. Di que os
horarios sempre se fixan tendo en conta o profesorado.
CONCELLEIRA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN:
Cre necesario concretar e especificar máis polo miúdo cales son as competencias dos consellos
escolares municipais. Deberían fixarse de igual xeito uns criterios únicos para indicar o
procedemento de elección dos distintos representantes nos consellos escolares municipais. Pon o
exemplo de como elixen os representantes do alumnado no consello escolar municipal de Lugo:
fano a través do consenso entre os representantes de alumnos nos consellos escolares dos centros
docentes.
APA:
Pregunta concretamente sobre a composición e competencias dos consellos escolares municipais e
interésase en coñecer cantos están constituídos na provincia de Lugo.
MEMBRO DO CEG:
Destaca a importancia das comunidades de aprendizaxe. Os centros educativos están ante o gran
reto de abrirse á comunidade, e aí é onde cobra especial importancia a participación e a
colaboración de todos. Os centros deben utilizar os servizos dos concellos, de aí a posibilidade de
dinamización dos consellos escolares municipais. Ese podería ser un bo argumento para
acadarmos a súa dinamización e darlle sentido e competencias.
PAI/NAI:
Deberíase dar a paridade de representación nos consellos escolares entre as familias e o
profesorado.
MEMBRO DO CEG:
Destaca a necesidade de revisar o regulamento de réxime interno do Consello Escolar e de
actualizar a lexislación a respecto do máximo órgano de consulta e participación.
Tamén sinala a necesidade de controlar os horarios de desenvolvemento das reunións dos
consellos escolares e a necesaria conciliación da vida laboral e familiar.
MEMBRO DO CEG:
Os consellos escolares municipais deben achegarlle ao Consello Escolar de Galicia os seus
informes anuais para que este os teña en conta á hora de elaborar os informes xerais.
Vólvese a destacar o papel das “comunidades de aprendizaxe”.
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DIRECTORA DUN INSTITUTO DA MONTAÑA:
Destaca a especial problemática dos centros docentes da montaña. ¿Como poden participar os
nenos nos consellos escolares cos problemas de horarios e transporte escolar que teñen?
¿Como é posible que non exista flexibilidade no transporte escolar para poder desenvolver
proxectos aprobados polo consello escolar como por exemplo unha hora de apoio despois do
horario docente ao alumnado que presenta dificultades académicas? Estamos ante iniciativas do
consello escolar e do claustro que non se poden levar a cabo por falta de apoio da administración.
Destaca tamén a falta de recursos e medios materiais e a discriminación que sofren os centros de
poucas unidades.
Destácase a necesidade de promover un plan de acción especial para os centros que presentan
circunstancias específicas como os da montaña e que precisan programas de compensación.
Necesidade de promover un plan especial de apoio e potenciación da escola rural.
DIRECTORA DUN CEIP:
Fala da necesidade de abrir o centro ao contorno. Fai unha proposta: Necesidade de incluír na
formación do profesorado actividades para fomentar a participación e facerlles ver a necesidade de
que todos colaboren no funcionamento do centro. Considera que aínda hai moitos profesores que
esquivan a participación dos pais.
Cómpre dar moita información, sobre todo en temas como “o plan de convivencia”, “o plan de
normalización lingüística”... A partir da información, a participación.
DIRECTORA DUN CEIP DA MONTAÑA:
Coincide en destacar os problemas específicos dos centros da montaña: transporte escolar, escasos
recursos, prioridade á hora de achegas de material (caso das pizarras dixitais)
Fai un rogo particular aos representantes das APAs: Cómpre unha reflexión profunda sobre o
papel que deben xogar os pais/nais nas escolas; moitas veces a súa actuación é “corrosiva”,
“lamentable” e “mal intencionada”.
APA:
A realidade cotiá nos centros dista moito do que todos desexamos. Os pais queremos apoiar en
todo ao profesorado para sacar adiante os proxectos e, sen embargo, en ocasións somos vistos
como inquisidores. De todos os xeitos, o mellor é colaborar.
CONCELLEIRA DE EDUCACIÓN DE LUGO:
Destaca as poucas competencias que os concellos e os consellos escolares municipais teñen en
materia educativa. Non obstante destaca que en Lugo o concello está a promover dende hai algúns
anos un plan de convivencia, un plan contra o absentismo escolar e outras iniciativas que
considera de suma importancia.
Cre que sería posible descentralizar as competencias en materia educativa e dotar aos consellos
escolares municipais de máis competencias; esa sería a mellor dinamización posible da
participación da sociedade.
VICEPRESIDENTA DO CEG:
É consciente de que as dificultades son moitas, pero a pesar diso estamos aquí. Porque temos un
soño e cremos na utopía, estamos aquí.
Comenta a posibilidade de organizar unhas xornadas de traballo específicas para os consellos
escolares municipais.

7.1.6. Viveiro
Reunión desenvolvida no salón de actos do IES María Sarmiento, de Viveiro, o día 7 de marzo
de 2007. Iniciouse ás 20:00 horas e rematou ás 21:50.
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MESA PROTOCOLARIA:
Melchor Roel Rivas, alcalde do concello de Viveiro.
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
MESA TÉCNICA:
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Ramos Rodríguez, representante dos MRPs no Consello Escolar de Galicia.
ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO

PAIS/NAIS

ALUMNADO

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL

TOTAL

61

30

3

1

95

1 Escola pública de educación infantil
11 Colexios públicos de educación infantil e primaria
11 Institutos de ensinanza secundaria
1 Colexio privado concertado
INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
PRESIDENTA DE APA:
¿Quen ensina aos pais a ser pais? Ese é un gran problema; os pais non sabemos educar aos nosos
fillos. Fomos educados nun sistema moi severo e agora consentimos demasiado. Existe un gran
cambio na sociedade, agora os pais temos demasiado medo a “non traumatizar aos nosos fillos” e
os fillos “tómannos o pelo”. Todo iso inflúe na perda de respecto cara aos profesores, porque
tamén llelo perderon aos pais.
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
A reflexión anterior é complexa e afecta ao cambio social que se produce na nosa sociedade nestes
últimos anos. Hai unha coincidencia ademais co despegue educativo, que tamén coincide coa
incorporación masiva da muller ao mundo laboral e a “urbanización” da familia, menos numerosa,
na que traballan todos e se produce un illamento na cidade, etc. Prodúcese a eclosión dos medios
de comunicación e da información e todo isto incide na organización familiar...
Hai unha medida que se debe ter en consideración e da que existen moitas experiencias positivas,
trátase das “escolas de pais e nais”.
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
Debemos ter moi presentes os obxectivos de converxencia na UE para o 2010 que nos marcan,
por así dicilo, uns deberes moi concretos:
x mellora da porcentaxe de alumnado que remata a ensinanza obrigatoria con título de
graduado en ESO.
x mellora da competencia lingüística (nas tres linguas)
x mellora da competencia dixital.
x máis licenciadas en ciencias.
x aumento da porcentaxe de lectoras e lectores...
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PROFESORADO:
O marco legal sobre a participación está establecido, agora o que se precisa é que realmente todos
nos impliquemos e participemos.
Necesítase consenso e a estabilidade do sistema educativo á marxe das opcións políticas. Tamén
que poñamos os medios necesarios e a formación do profesorado –sobre todo nas TICs- para
poder mellorar a calidade do sistema.
Temos claro que a “industria educativa” non produce beneficios económicos, pero é a prioridade
de calquera país. Os problemas educativos débense solucionar dende a base.
Apúntanse algunhas cousas a mellorar:
x Creación dos consellos escolares municipais para que desenvolvan programas para que se
impliquen directamente os cidadáns.
x Mellorar a comunicación entre profesores e pais.
x Necesidade de educar sobre instruír.
x Foi un erro sacar os nenos e nenas de 12 anos da escola primaria.
x Tratar prioritariamente os temas de convivencia escolar, tendo en conta que a integración
do alumnado non se acada con expulsións.
x Dotación de recursos formativos para profesorado, familias e alumnado.
NAI/PROFESORA:
¿O Consello Escolar ten un órgano mediador cando xorde algún conflito nos centros?
¿Avalíase por que os pais non participan nos consellos escolares?
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
Respóndense as cuestións anteriores con información sobre os Observatorios de Convivencia, as
experiencias de mediación en conflitos e a imprescindible función titorial.
Repásanse razóns comentadas na terceira parte da intervención da mesa técnica e diferénciase
claramente a participación das familias nos consellos escolares e a participación nos procesos
electorais, que son cousas diferentes e nas que están presentes causas tamén diferentes.
PAI:
Fala de que para a participación é imprescindible ter información e que se debería formar nese
aspecto. Comenta que a participación presenta moitos incentivos para os pais: é positivo para os
fillos, é moi útil. Sen embargo considera que o consello escolar ten pouca capacidade de manobra.
Se non se ve a utilidade do esforzo cáese no desánimo.
Débese buscar outra vía de comunicación entre a escola e as familias. Faise a través dos fillos e iso
non é o mellor.
APA:
Reflexiona sobre a situación específica dos colexios rurais agrupados e considera que non reciben a
mesma axuda que os centros urbanos. Deberíase fomentar a mellora da calidade sobre todo nos
centros con menos dotación e con dificultades de organización.
APA:
Comenta que a maioritaria presenza da muller nos consellos escolares é debida ao horario de
desenvolvemento das reunións. Se as reunións se convocan ás cinco da tarde, ¿que pai pode
asistir?
Considera positiva a súa experiencia no consello escolar: “decátaste de moitas cousas, pero non tes
posibilidades de decisión xa que tes pouca representatividade”.
NAI:
É moi útil participar no consello escolar, pero tes moi pouca información e poucas posibilidades
de decidir.
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PRESIDENTE APA:
Considera fundamental a presenza das APAs nos centros e que estas se federen. Recibes deste
xeito asesoramento e sabes de problemáticas comúns.
PAI:
Non existe interese por parte dos pais, cada vez imos a menos.
Os alumnos pasan de todo e non participan, os catro que había aquí marcharon porque os
aburrimos.
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
Abúndase na necesidade da conciliación laboral e familiar para os horarios das reunións.
Constátase o escaso asociacionismo do alumnado e a necesidade de buscar outras vías de
participación á marxe dos consellos escolares. Tendemos cara ás comunidades de aprendizaxe.

7.1.7. Ourense
Reunión desenvolvida no salón de actos do IES Eduardo Blanco Amor, de Ourense, o día 13
de marzo de 2007. Iniciouse ás 20:00 horas e rematou ás 22:00.
MESA PROTOCOLARIA:
Gonzalo Iglesias Sueiro, delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria de Ourense.
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
MESA TÉCNICA:
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
José Luis Fernández Díaz, representante dos MRPs no CEG.
Francisco Magide Bizarro, representante de CC OO no CEG.
ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO

PAIS/NAIS

ALUMNADO

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL

TOTAL

196

92

8

32

328

1 Escola pública de educación infantil
2 Colexios de educación especial
26 Colexios públicos de educación infantil e primaria
8 Colexios públicos integrados
17 Institutos de ensinanza secundaria
9 Colexios privados concertados
1 Escola oficial de idiomas
2 Conservatorios profesionais de música
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INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
PRESIDENTA DE APA:
¿Por que os profesores participan masivamente na elección dos seus representantes no consello
escolar e os pais tan pouco?
Os profesores e os alumnos xa están no centro, no lugar no que se desenvolven as eleccións,
mentres que os pais teñen que desprazarse e ás veces en horarios complicados.
PAI:
Creo que os temas importantes a tratar deben ser: convivencia escolar e a avaliación dos centros
educativos.
O debate e o consenso non chocan coa necesaria autonomía dos centros. A autonomía soamente
se consegue a través da participación. Unha tarefa fundamental da Administración debería ser
facilitar, fomentar e concienciar a todos os sectores na participación.
APA CENTRO CONCERTADO:
Hai unha falta de recursos económicos moi evidente. Fomentar a participación require aumentar
os medios económicos. ¿Que medidas económicas levará a cabo a Administración para fomentar
as actividades propostas polo centro?
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
Existen axudas específicas para as APAs a nivel de Estado e tamén da Consellería. O
financiamento do Estado está en base ao número de APAs existentes. O nivel de asociacionismo
en Galicia é menor có doutras comunidades e polo tanto as axudas menores.
NAI:
Os consellos escolares soamente se reúnen unha vez ao trimestre e aos pais proporciónanlles
pouca información. Deberíase establecer unha maior participación nos regulamentos de réxime
interno dos centros. O papel dos equipos directivos é fundamental para o bo funcionamento dos
consellos escolares.
PROFESORADO:
Cada certo tempo na educación tócanse determinados puntos, historicamente. Agora toca a
“calidade” e todos queremos chegar á excelencia educativa. Fanse auditorías externas para avaliar
os centros e resulta que na clasificación europea estamos en moi mal lugar. Toca mellorar e non se
poñen medios, soamente máis leis que nunca se chegan a cumprir. ¿Por que non nos dedicamos a
mellorar cada centro e nos deixamos de tanto plan xeral?
REPRESENTANTE SINDICAL:
A necesaria avaliación interna dos centros non debe ser para establecermos unha clasificación dos
centros: de 1ª, 2ª, etc. senón para mellorar e solucionar os atrancos detectados. Cómpre unha
avaliación seria, rigorosa, eficaz, interna e autónoma na que participen todos os sectores da
comunidade educativa.
PAI:
Estase a falar de que os centros deben abrirse á comunidade, significa iso que ¿debemos ir
pedíndolles recursos ás empresas do barrio para mellorar os centros?
PROFESORADO:
Máis que pedir recursos o que deberiamos facer é priorizar e compartir, recursos e espazos. Ese
pode ser un bo principio para abrirse ao barrio, á comunidade.
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PAI:
A participación dos pais e alumnos é moi baixa, case nula. ¿Por que na mesa non hai sentado un
pai e un alumno?
APA IES:
Hai unha falta de concienciación, non se sabe que é, para que serve e que podemos facer no
consello escolar. O representante municipal case sempre está ausente. Non hai cultura participativa
nos pais e prima o individualismo.
É moi difícil cambiar aos pais aínda que cos alumnos hai moitas máis posibilidades. Observamos
que as canles de comunicación da escola e familias pasa polos alumnos. Consideramos que
deberiamos buscar outros mecanismos máis directos.
CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA:
A función titorial é fundamental no labor de mellorar a participación do alumnado e ademais
prevé moitas situacións conflitivas. O papel do equipo directivo tamén é importantísimo para o bo
funcionamento do consello escolar. Debemos superar o rol burocrático dos consellos escolares e
chegarmos a espazos comúns, compartidos e tomar decisións baseadas no consenso de todos os
sectores: todos temos un papel importante que xogar.
APA:
Os pais vivimos de costas aos centros, non temos información. É necesaria a urxente apertura dos
centros aos pais. O mellor momento para concienciar aos pais é cando os nenos inician a súa vida
escolar; hai que abrir o centro, presentarlles os profesores, amosarlles as instalacións e convidalos a
participar; logo, información periódica.
APA:
Estamos moi de acordo en que se debe elaborar un documento que conteña toda a lexislación que
os membros dos consellos escolares debemos coñecer e tamén dar formación sobre as
competencias dos consellos escolares e como desenvolvelas.

7.1.8. Pontevedra
Reunión desenvolvida no salón de actos do Pazo da Cultura de Pontevedra, o día 27 de marzo
de 2007. Iniciouse ás 19:45 horas e rematou ás 21:50.
MESA PROTOCOLARIA:
Miguel Anxo García Lores, alcalde do concello de Pontevedra
José Armando Cristóbal Fernández Vázquez, delegado provincial da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria de Pontevedra.
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
MESA TÉCNICA:
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
Raúl Gómez Farto, representante de FETE-UGT no Consello Escolar de Galicia.
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ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO

PAIS/NAIS

ALUMNADO

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL

TOTAL

97

50

8

4

159

2 Escolas públicas de educación infantil
1 Colexio rural agrupado
20 Colexios públicos de educación infantil e primaria
14 Institutos de ensinanza secundaria
5 Colexios privados concertados
1 Escola oficial de idiomas
INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
PAI E PROFESOR:
Estamos falando de xestión de calidade e ¿non nos estamos a esquecer dos clientes finais, dos
alumnos?
Aos alumnos nunca lles preguntamos o que queren, o que opinan...
No 90% dos casos estamos a desenvolver un ensino que pouco ten que ver co alumnado, que non
ten en conta a situación real e actual dos nosos alumnos.
Se queremos mellorar a calidade do ensino, preguntémoslles aos nosos alumnos.
PROFESOR ESO:
Hai un déficit democrático na composición dos consellos escolares. Débese buscar a equidade nos
representantes dos distintos sectores.
Aos alumnos non se lles facilita a participación real no consello escolar.
Nestes momentos, os claustros son órganos sen sentido e con poucas competencias.
Os profesores vemos aos pais e ás nais de lonxe e coma un obstáculo.
Estamos esquecendo un dos obxectivos fundamentais do ensino que é o de formar cidadáns
responsables no exercicio dos seus dereitos e deberes democráticos.
¿Participación?, si, é fundamental para a democratización da escola.
NAI:
Pregunta polas posibilidades legais de participación do alumnado no consello escolar.
Acláraselle segundo os principios de participación da LOE.
NAI PRIMARIA:
Fai unha consulta específica sobre o seguro escolar. Interésase por un caso concreto acontecido
nun CEIP de Sanxenxo. Xorden a partir da súa intervención outras situacións problemáticas que
se consideran puntos negros que hai que lexislar: responsabilidade civil, xornada lectiva ou
docente, coidado do alumnado nos tempos anterior e posterior á entrada nos centros, transporte
escolar, seguro de accidentes...
PAI:
Reflexiona sobre as posibles causas de que se dea tan pouca participación dos pais e nais nos
consellos escolares. Contéstaselle que non debemos confundir a escasa participación dos pais nos
procesos de elección dos seus representantes coa participación real nos consellos escolares. Os
pais/nais que asisten aos consellos escolares participan de bo grado e moito.
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Outro tema é a lexitimidade que poden ter ao seren elixidos, en moitos casos, por unha porcentaxe
de pais e nais moi baixa. Cítanse circunstancias negativas como falta de información e publicidade,
horarios que non facilitan a asistencia, a posibilidade de establecer o voto por correo, transporte
escolar gratuíto para votar, etc.
PAI:
Consulta sobre a existencia da comisión económica no seo do consello escolar. Acláranselle as
dúbidas e coméntase tamén o tema das comisións de convivencia, os cambios que introduciu a
LOCE, os cambios que introduce a LOE e a creación dos Observatorios de convivencia escolar.
PROFESORA:
Hai unha diferenza entre os pais e os profesores á hora da asistencia ás reunións do consello
escolar. Se un pai ou unha nai non asisten, non pasa nada.
Se un profesor ou profesora faltan á reunión do consello escolar, quítanlles unha hora por asuntos
propios. O profesorado é o único que está penado por non asistir ás reunións do consello escolar.
PROFESORA:
Necesitamos agora máis que nunca estratexias, boas prácticas para que o consello escolar funcione
e todos nos impliquemos de cara á creación dos observatorios de convivencia e para
establecermos un plan de convivencia escolar consensuado e eficaz.
PAI:
Considero que os profesores, en moitos casos, son contrarios á participación porque esta pode
traer cambios que afecten á súa rutina. Como corpo, o profesorado soe ser inmobilista e contrario
ao cambio.

7.1.9. Redondela
Reunión desenvolvida no salón de actos do Multiusos da Xunqueira de Redondela, o día 10
de abril de 2007. Iniciouse ás 20:00 horas e rematou ás 21:50.
MESA PROTOCOLARIA E TÉCNICA:
Xaime Rei Barreiro, alcalde do concello de Redondela.
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.

ASISTENCIA ESTIMADA
ESTIMADA POR
POR SECTORES:
SECTORES
ASISTENCIA

PROFESORADO
24

PAIS/NAIS
13

ALUMNADO
2

5 Colexios públicos de educación infantil e primaria
4 Institutos de ensinanza secundaria

44
46

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL
3
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INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
NAI:
En xeral, os pais e as nais participamos pouco no proceso de elección dos nosos representantes,
entre outras cousas, porque soamente poñen dúas ou tres horas para votar. Deberían ser polo
menos oito horas. Os directores din que aínda poñendo oito horas o número de pais que votan
sería o mesmo.
Os alumnos do instituto non se decatan de nada. Son os titores os que deberían ensinarlles a
participar. Os delegados de clase parece que soamente valen para ir buscar xices ou para gardar
orde nos intercambios de clase.
PROFESOR:
O problema da participación podémolo reducir aos pais, especialmente nas eleccións dos seus
representantes. Aínda que tamén hai que recoñecer que os que veñen despois ao consello escolar
son cumpridores e veñen con gañas de traballar.
Deberíanse estimular e dar a coñecer estratexias para fomentar a participación dos pais, para iso
deberíase clarificar ben o papel que as direccións deben xogar neste sentido. Tamén os titores son
moi importantes. Eu teño comprobado que os representantes de alumnos que teñen un titor ou
titora que realmente crea na participación e a fomente na súa titoría, participan máis no consello
escolar. Cun bo labor titorial os alumnos participan, con voz e voto, no consello escolar.
Considero que se debería incluír coma indicador de calidade dun centro o funcionamento do
consello escolar. Sería bo ademais que a administración elaborase un manual de boas prácticas para
o funcionamento dos distintos órganos de goberno dos centros.
PROFESOR:
Teño que recoñecer que o Consello Escolar de Galicia era un gran descoñecido ata o día de hoxe.
Teño que comentar un caso insólito que se deu no meu instituto de Cangas o pasado novembro. A
dirección do centro apurou o calendario das eleccións ata tal punto que non consentiu que os
alumnos elixiran aos seus representantes, xa que non aceptou as candidaturas por seren
presentadas fóra do prazo. Isto pon en evidencia o fracaso da acción titorial.
O resultado é que no noso consello escolar os alumnos non teñen representantes. Pensemos por
un momento a incidencia que este aspecto vai ter de cara ao plan de convivencia; se non están
presentes os alumnos, non ten sentido.
Quero deixar ben claro que estou falando da incompetencia do equipo directivo.
¿Sería posible solicitar un prazo excepcional para posibilitar a representación do alumnado?
Que un consello escolar funcione tamén depende dos recursos materiais. Por exemplo, ¿aos
delegados facilítaselles un tempo e un lugar para se xuntaren?
O funcionamento do consello escolar débese establecer como criterio de avaliación da función
directiva.
O Consello Escolar de Galicia debería recadar información sobre como se desenvolveu o proceso
electoral para analizar os atrancos e problemáticas específicas que aconteceron para no futuro
organizar un proceso electoral que garanta, facilite e fomente a participación de todos.
PROFESOR:
Pregunta sobre a constitución e competencias dos consellos escolares municipais. Descoñece se no
seu concello existe e en caso afirmativo, se funciona.
PROFESOR:
Todo o que levamos falado está moi ben, pero ¿sabemos o que a sociedade lle pide á escola?
A escola debe solucionar todos os problemas da sociedade. A sociedade, no seu conxunto,
descarga toda a súa responsabilidade na escola e esta non é quen de dar resposta satisfactoria, entre
outras cousas porque os centros e os profesores non están preparados para dar solución a esas
novas demandas.
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A Administración para mellorar a calidade dos centros de ensino sacou adiante un programa de
calidade que o único que provoca é a frustración do profesorado xa que a cumprimentación de
todos os protocolos nos está a desbordar. Queremos atender tantas problemáticas e situacións que
xa nos estamos esquecendo do máis básico que é ensinar.
PROFESOR:
Toda a presión que se está a dar sobre o profesorado está a incidir negativamente sobre o seu
rendemento. O profesorado o que necesita é todo o contrario.
Necesitamos modelos de xestión democrática e que de novo sexa o consello escolar o que elixa
aos directores.
Deberiamos elaborar un decálogo ou un catálogo de boas prácticas e achegárllelo a todos os
centros. Esa sería a responsabilidade da consellería.
A Administración debería tomar cartas no asunto e tomar medidas con aqueles centros nos que
non funcione o consello escolar.

7.1.10. Vigo
Reunión desenvolvida no Auditorio do Conservatorio Superior de Música de Vigo, o día 11 de
abril de 2007. Iniciouse ás 20:15 horas e rematou ás 22:00.
MESA PROTOCOLARIA:
María José Pérez Mariño, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa.
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Pedro Vázquez Iglesias, técnico de educación do concello de Vigo.
MESA TÉCNICA:
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
Xosé Barral Sánchez, representante de CC OO no Consello Escolar de Galicia.
Alfonso Guitián Álvarez, representante da Administración educativa no Consello Escolar de Galicia.
Xelasio Suárez Santiso, representante de CONGAPA no Consello Escolar de Galicia.
ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO
102

PAIS/NAIS

ALUMNADO

73

2 Escolas públicas de educación infantil
1 Colexio rural agrupado
21 Colexios públicos de educación infantil e primaria
1 Colexio público integrado
12 Institutos de ensinanza secundaria
9 Colexios privados concertados
1 Escola oficial de idiomas
1 Centro de educación especial
2 Conservatorios de música
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13

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL
3

TOTAL
191

Unha portaUnha
aberta
á educación do século XXI
porta aberta á educación do século XXI

INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
PAI:
O profesorado é o piar básico da educación. Fala da problemática específica do profesorado
interino.
A necesidade de manter en boas condicións os centros escolares.
Introducir na educación infantil e primaria a hixiene postural (mochilas, columna, cadeiras,
mesas...)
Necesidade de adaptar o mobiliario escolar ás novas medidas dos rapaces. Este debe ser
máis ergonómico e de distintos tamaños xa que non todos os nenos son iguais.
O problema da participación nos consellos escolares é o mesmo que a participación na sociedade
na que vivimos. Non temos cultura participativa. Deberiamos cambiar o modelo social e político.
Hai unha cousa que é certa e que veño comprobando dende sempre: os gobernos cambian, pero
os problemas seguen a ser os mesmos.
ALUMNO DE IES:
Reivindican os alumnos galegos a través do sindicato de estudantes algunhas medidas:
- Aumento dos orzamentos en educación.
- Crítica da política de axudas á ensinanza concertada.
- O fracaso escolar redúcese baixando o número de alumnos por aula e mellorando a
ensinanza individualizada.
- Critican os novos itinerarios que se están a barallar no bacharelato.
- Necesidade de exames de recuperación e máis facilidades aos alumnos para aprobar as
materias pendentes.
- Prácticas remuneradas nos ciclos formativos.
- Supresión da selectividade.
- O director non debe ter a posibilidade de tomar as medidas disciplinarias que considere,
debe ser sempre o consello escolar.
- Reclaman unha educación laica e científica.
- Cómpre mellorar a participación dos pais e dos alumnos nos centros de ensino, e iso pasa
por aumentar o número de representantes de ambos os dous colectivos.
- Consideran que a violencia escolar está sobredimensionada pola prensa e que non hai
tantos atrancos nos centros.
- Os directores deben ser elixidos mediante unha votación de todos os membros da
comunidade educativa.
PROFESOR:
Reflexiona sobre o que é participar: participar é tomar decisións conxuntas. Coma resultado da súa
reflexión considera que non existe a participación nos centros educativos e si a colaboración, a
axuda, etc.
Debemos artellar mecanismos e estratexias para fomentar a participación real e efectiva das
familias.
Fai referencias a un estudo sobre participación escolar do profesor Santos Guerra e solicita unha
maior distribución equitativa dos representantes dos distintos sectores no consello escolar.
Os equipos directivos teñen que actuar como axentes dinamizadores da participación.
Necesidade de formar ás familias. As escolas de pais e nais semellan ser unha boa iniciativa neste
sentido.
APA:
Para mellorar o proceso electoral deberíase publicar no DOG un calendario único e obrigatorio
para todos os centros. Establecer un procedemento por lei e que todos o cumpran.
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APA:
O principal atranco da participación é a información. ¿Dáse espazo e tempo para a participación
do alumnado? Sinala a importancia das titorías e a necesidade de dignificar o papel que deben
desenvolver os delegados de clase.
As escolas de pais e nais son fundamentais para mellorar a implicación dos pais; aquí débense
implicar os concellos.
Sinala como un factor moi negativo a non asistencia cotiá dos representantes municipais nos
consellos escolares.
É absurda a desconfianza que existe entre os pais e nais e o profesorado xa que o obxectivo debe
ser o mesmo, sen embargo é consciente de que existe.
Nos centros educativos soamente queren as APAs para as actividades extraescolares ou para
apoiar certas reivindicacións ante a Administración. No resto dos casos, as APAs son un estorbo.
Propón a posibilidade do voto por correo nas próximas eleccións aos consellos escolares.
APA DUN CENTRO CONCERTADO:
¿Con quen se consultou a redución de xornada en setembro e xuño?
O colexio non é un lugar para “colocar” aos fillos. Os pais queren estar cos seus fillos. Débense
tomar outras medidas para conciliar a vida laboral e a familiar.
Pregúntase airada: ¿onde está a miña voz? , ¿como podo facer oír a miña voz?, ¿quen escoita a voz
dunha nai?
APA DUN IES:
Manifesta que intervén forzado pola intervención anterior.
¿Como pai, votar para que?
Hai que darlle contido ao consello escolar para que haxa participación.
Os pais e os profesores, todos estamos no mesmo equipo, buscamos o mesmo... Debemos
establecer canles de comunicación para que se escoiten as voces da xente, para saber dos
problemas cotiás de primeira man. De non existir esta comunicación non existirá a participación.
Manifesta a súa preocupación pola ensinanza de materias que considera fundamentais como a
música, a educación física e as ensinanzas artísticas. Considera que se están a impartir de xeito moi
teórico e moi pouco práctico.

7.1.11. O Barco de Valdeorras
Reunión desenvolvida no Salón de actos do IES Lauro Olmo do Barco de Valdeorras, o día 24
de abril de 2007. Iniciouse ás 19:00 horas e rematou ás 21:00.
MESA PROTOCOLARIA E TÉCNICA:
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
Josefina Rodríguez Pita, concelleira de educación do concello do Barco de Valdeorras
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO
55

PAIS/NAIS
24

1 Escola pública de educación infantil
48
50

ALUMNADO
8

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL
5

TOTAL
92

Unha portaUnha
aberta
á educación do século XXI
porta aberta á educación do século XXI

4 Colexios públicos de educación infantil e primaria
2 Colexios públicos integrados
5 Institutos de ensinanza secundaria
INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
APA DE PRIMARIA:
Fai unha pregunta concreta: ¿Consultou a Consellería de Educación o calendario escolar co
Consello Escolar de Galicia?
En caso de que non o fixera, ¿que pensa o Consello Escolar de Galicia ao respecto?
Eles maniféstanse radicalmente en contra. Alegan, sobre todo, razóns de tipo climatolóxicas e de
malas infraestruturas. Consideran que se deberían ter en conta as circunstancias especiais de cada
bisbarra. Neste caso non se pode tomar unha medida única para toda Galicia. Noutros lugares
pode ser positivo, pero no Barco de Valdeorras, non.
VICEPRESIDENTA DO CEG:
Explica polo miúdo o funcionamento do Consello Escolar e cales son as súas competencias.
Manifesta ademais que a Consellería de Educación consultou coas federacións de APAs e coa
Xunta de directores. Considera que a medida de unificación da xornada en setembro e xuño está
valorada de xeito positivo dende distintos sectores. Entende as queixas e dará cumprida
información delas á Administración educativa.
MESTRA:
Considera ilóxico que a Administración educativa non consultara co Consello Escolar de Galicia
sobre a xornada escolar, xa que nel estamos representados todos os sectores que temos que ver
coa educación. Está de acordo en que se debe facilitar a conciliación da vida familiar e laboral,
aínda que non cre que esta medida a favoreza. Son outras medidas as que hai que tomar. A quen
hai que escoitar é ás familias.
PROFESOR DUN CPI:
Está de acordo na necesidade de avaliar o funcionamento dos centros docentes, aínda que
cuestiona o sistema de calidade seguido pola Consellería.
Cre que unha das claves do fracaso escolar está na ineficacia da formación inicial e permanente do
profesorado. Tamén considera que as condicións de acceso aos postos docentes non acreditan a
súa profesionalidade. Recoñece que dentro do profesorado hai un número moi significativo de
“voluntaristas” que se esforzan en dar un ensino de calidade a pesar de todas as circunstancias
desfavorables. Tamén recoñece que hai outro número de profesores que non desenvolven coa
suficiente “ética profesional” o seu traballo e neses casos estase a demostrar a ineficacia da
inspección educativa: “quizais sería mellor que non existise”.
Pouca información e pouca participación. Os pais que participan son tres e os profesores cada vez
se comprometen menos. Non hai incentivos de ningunha clase, nin para uns nin para outros.
A conciliación da vida laboral e familiar non depende unicamente da escola, é unha problemática
social que nos desborda e que ten moita complexidade. Reflexiona sobre os rapaces que están nas
súas casas vendo a televisión eles sós, aínda estando os pais tamén na casa.
Por último considera que os indicadores de calidade que se están a utilizar en moitos centros non
son os máis obxectivos. O que nos debe preocupar é o que aprenden os rapaces e como o
aprenden.
PROFESORA:
A Administración educativa non dá resposta ás peticións dos consellos escolares. Ante temas de
especial importancia para un centro educativo, a Administración non dá resposta satisfactoria, nin
contando co acordo e apoio do consello escolar. Esta circunstancia é unha clara metáfora do que
valen os consellos escolares.
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Considera que os centros educativos teñen autonomía para organizarse e organizar a xornada
escolar. É cada comunidade educativa quen mellor coñece as súas circunstancias específicas e quen
sabe mellor cales son as necesidades e polo tanto quen mellor pode artellar as solucións. Fagamos
efectiva pois esa autonomía e apelando ao sentido común, que cada centro, que cada zona
educativa determine a súa xornada escolar.
DIRECTOR DUN IES:
Interésase polo proceso que hai que seguir para que un concello poña en marcha o Consello
Escolar Municipal.
O Asesor do CEG explica polo miúdo a composición, competencias e proceso de posta en
marcha dun Consello Escolar Municipal.
MESTRA:
Manifesta a súa preocupación logo de ver á Conselleira de Educación nun programa de televisión
falando, entre outras cousas, da xornada escolar. Gustaríalle saber se os datos que deu sobre a
xornada escolar, o horario docente... doutros países do noso contorno europeo son certos ou non.
Sobre o tema do galego, ¿que medidas de reforzo se están tomar dende a Consellería?
PROFESORA:
Fai unha reflexión sobre o tema da violencia escolar. Considera que a pesar de que nas nosas aulas
non se dan casos coma noutras cidades, é un tema que está a preocupar moito, sobre todo ás
familias. Pregunta sobre as comisións de convivencia dos consellos escolares e sobre a creación
dos observatorios de convivencia. É necesario que todos nos formemos para a prevención e
mediación de conflitos; non soamente o profesorado, senón tamén moi especialmente as familias e
o alumnado.
DIRECTORA IES:
Considera que nos plans de convivencia teñen que xogar tamén un papel relevante os concellos,
prestando axuda e colaborando cos centros e coas familias, poñendo ao seu dispor os servizos
sociais dos concellos. Débense crear equipos de orientación municipais nos que formen parte
educadores sociais e outros profesionais para desenvolver un plan integral.
Tamén se deben incorporar aos centros educadores sociais, terapeutas..., xa que esta é a
problemática máis grande que temos agora mesmo nos centros de ensino.

7.1.12. Vilagarcía de Arousa
Reunión desenvolvida no Auditorio de Vilagarcía de Arousa, o día 25 de abril de 2007.
Iniciouse ás 20:00 horas e rematou ás 22:00.
MESA PROTOCOLARIA E TÉCNICA:
Milagros Blanco Pardo, vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia.
María Victoria Hierro Lorenzo, concelleira de ensino e muller do concello de Vilagarcía.
Xosé Anxo Seoane Cao, asesor técnico do Consello Escolar de Galicia.
ASISTENCIA ESTIMADA POR SECTORES:

PROFESORADO
58

50
52

PAIS/NAIS
31

ALUMNADO
1

PERS. E SERV.
ADM. LOCAL
6

TOTAL
96

Unha portaUnha
aberta
á educación do século XXI
porta aberta á educación do século XXI

1
1
8
1
5
2
1

Escola pública de educación infantil
Colexio rural agrupado
Colexios públicos de educación infantil e primaria
Colexio público integrado
Institutos de ensinanza secundaria
Escolas oficiais de idiomas
Conservatorio de música

INTERVENCIÓNS DOS ASISTENTES:
PROFESOR:
Reflexiona sobre as competencias do Consello Escolar de Galicia e considera que debería ser algo
máis que órgano de participación e consulta. Podería ser algo así coma o valedor dos consellos
escolares ante a Administración educativa e cun certo poder vinculante.
Pregunta sobre o horario escolar de xornada única para setembro e xuño.
PROFESOR E PAI:
Unha das causas da baixa participación está en que realmente e na práctica non se lles ve moita
importancia ás decisións que a cotío se toman nos consellos escolares. Por unha banda, o poder
real de decisión é moi pequeno e, por outra, os temas sobre os que se decide son tamén menores.
A elección do director debería ser como antes, directamente polo consello escolar.
Esta de acordo en que é necesaria unha avaliación dos centros, pero nunca dándolle un enfoque
taylorista, como se os centros educativos foran empresas. Hai que ter moito coidado con
determinados indicadores de eficiencia que se están propoñendo. Nos centros educativos non
facemos churros, formamos e educamos persoas. Ese factor é fundamental á hora de avaliar o
funcionamento dos centros. Debemos ter moito coidado coa busca de “resultados” xa que os
indicadores poden ser moi enganosos.
NAI:
Manifesta a súa preocupación pola escasa participación dos pais e nais no proceso electoral.
Tamén considera que o número de representantes das familias é moi pequeno en relación co dos
profesores.
Como membro do consello escolar está moi desencantada polo horario de convocatoria das
reunións, polo pouco poder decisorio que teñen os pais, pola escasa información que reciben e
polo pouco consenso que acadan sobre os temas tratados.
Cre que se debería fomentar a formación dos pais e nais a través das APAs.
DIRECTOR DUN CEIP:
Está de acordo coa proposta da Consellería de horario escolar. Di que non hai xornada continua
en todos os países.
Nos centros debemos facilitar o labor dos pais e no seu, faise.
PROFESORA EOI:
A avaliación do funcionamento dos centros é fundamental para mellorar a calidade do ensino. Cre
máis nunha avaliación interna, no seo do propio centro, con indicadores fiables e coa participación
de toda a comunidade educativa que en macroavaliacións externas que soamente teñen en conta os
resultados académicos do alumnado. A clave está en definir indicadores fiables.
NAI:
Considera que unha medida doada de tomar e que melloraría moito a calidade do ensino sería a
redución do número de alumnos por aula, xa que dese xeito poderíase levar a cabo unha
ensinanza máis individualizada e que teña en conta a diversidade do alumnado. Recorda que nese
sentido existe un compromiso da Consellería de Educación e que espera que se cumpra.
51
53

Informe A participación da comunidade educativa na mellora da calidade do ensino

Informe A participación da comunidade educativa na mellora da calidade do ensino

PROFESOR:
No seu centro non hai problemas cos horarios de convocatoria das reunións do consello escolar.
Fanse cando todos poden asistir. A pesar diso é certo que por veces se produce un divorcio entre
os distintos sectores representados e non sabe moi ben por que xa que, en teoría, todos buscan o
mesmo.
Considera imprescindible para a avaliación do funcionamento do centro que se impliquen todos os
sectores e que non sexa unicamente un empeño da dirección e que as familias utilicen os
resultados para acrecentar as súas desconfianzas, ou para establecer clasificacións de profesorado,
etc.
MESTRA:
Lamenta que na maior parte dos concellos da bisbarra non estean constituídos os consellos
escolares municipais e interésase polo procedemento a seguir para a súa creación.
PROFESOR:
Resalta a importancia da avaliación interna e no seo do consello escolar.
Reclama máis información directa por parte da Administración educativa. Nos centros non se
recibe a información de primeira man e iso xera desconfianza e improvisación. A Administración
debería facilitarlles prioritariamente información fiable e clara aos centros educativos. Pon como
exemplo a escasa información que se recibiu sobre os Decretos de comedores escolares e admisión
de alumnos e as dúbidas que iso provocou.
NAI:
Necesidade de creación dos consellos escolares municipais na comarca do Deza.
¿Como podemos incentivar aos pais para que participen no consello escolar?
As familias deben ter máis representantes no consello escolar.
PAI:
Propón a creación de mesas de traballo específicas sobre temas educativos concretos como
fórmula para dinamizar o consello escolar municipal do seu concello.
Cre que a boa marcha e funcionamento do consello escolar vai en beneficio do alumnado e tamén
solicita a equiparación de representantes dos distintos sectores no consello escolar.
PROFESOR PRIVADA:
Destaca varios aspectos que considera positivos tanto na LOE como no Decreto da ESO.
Interésase en coñecer o papel que o Consello Escolar de Galicia xogou a ese respecto.
Fai unha referencia aos programas de diversificación curricular considerándoos unha posibilidade
moi importante para atender a diversidade, pero polos escasos recursos que hai non funcionan
ben. ¿Como van funcionar a partir de agora? ¿Que procedemento se fará para a admisión deste
alumnado? ¿Pódense acoller alumnos doutros centros?
PROFESORA:
Coincide en sinalar a importancia dos programas de diversificación curricular e destaca que hai que
ter moito coidado á hora de seleccionar o alumnado destes programas. Tamén se precisa dun
enfoque metodolóxico distinto e un compromiso forte por parte do centro.
PROFESOR:
Nos programas de diversificación curricular deben primar as capacidades humanas sobre as
académicas. Destaca tamén o importante labor de concienciación que hai que facer cos pais deste
alumnado.
Manifesta a súa preocupación polos cambios que se están suscitando con respecto ao bacharelato
e ao que parece ser a perda do bacharelato tecnolóxico.
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PAI CONSERVATORIO:
Considera imprescindible fomentar os conservatorios de música.
Débese aumentar considerablemente a inversión en educación. En educación hai que investir
cartos, mellorar o profesorado e facerlles caso aos pais.

7.2. Temas recollidos nas intervencións

N

a táboa seguinte indicamos resumidamente os temas recollidos do contido das
intervencións dos distintos sectores da comunidade educativa. Entre parénteses figura o número
de frecuencia de cada un deles.
SECTOR

TEMAS RECOLLIDOS NAS INTERVENCIÓNS
x Participación dos pais/nais no consello escolar. (17)
x Composición dos consellos escolares. (10)
x Falla de información. (9)
x Horario de reunión dos consellos escolares. (6)
x Elección de representantes no consello escolar. (5)
x Preocupación pola escasa participación do alumnado. (4)
x Necesidade de máis recursos. (4)
x Escolas de pais e nais. (4)
x Comunicación familia escola. (4)

PAIS/NAIS

x Consellos escolares municipais. (4)
x O director: peza clave no funcionamento do consello escolar. (3)
x Xornada escolar única. (3)
x Convivencia escolar. (3)
x Apertura da escola ao barrio e ás familias. (2)
x Autonomía de xestión dos centros educativos. (2)
x Manual lexislativo para os pais e nais. (2)
x Necesidade de crear APAs e federarse. (2)
x Educación compensatoria para alumnado xitano, inmigrante... (1)
x Ensinanza e presenza da lingua galega na educación infantil. (1)
x Preocupación polo proceso de admisión de alumnos. (1)
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x Entrada nos centros doutros profesionais: educadores sociais... (1)
x Revisión dos erros dos censos electorais con respecto aos pais e nais. (1)
x Documento de deberes e dereitos do alumnado. (1)
x Alumnado con necesidades educativas especiais: altas capacidades. (1)
x A Administración educativa non é receptiva ás demandas da escola. (1)
x Colexios rurais agrupados. (1)
x Avaliación do funcionamento dos centros. (1)
x Regulamento de réxime interno. (1)

PAIS/NAIS

x Responsabilidade no patio escolar e nos tempos anteriores e posteriores á
xornada docente. (1)
x Función titorial. (1)
x Actividades extraescolares e complementarias. (1)
x Profesorado interino e estabilidade docente. (1)
x Introdución da educación postural e adaptación ergonómica e por tamaños do
mobiliario escolar. (1)
x Mantemento das instalacións e equipamentos dos centros públicos. (1)
x Diminución do número de alumnos por aula. (1)
x Dinamización dos consellos escolares: mesas de traballo. (1)
x Participación dos pais e nais nos centros educativos. (10)
x Avaliación do funcionamento dos centros. (9)
x Consellos escolares municipais. (6)
x Necesidade de máis recursos. (6)
x Información a todos os sectores. (6)
x Participación do alumnado. (5)

PROFESORADO x Composición do consello escolar. (5)
x Convivencia escolar. (5)
x Elección de representantes no consello escolar. (3)
x Competencias dos órganos colexiados. (3)
x Autonomía de xestión dos centros educativos. (3)
x Programas de diversificación curricular. (3)
x Entrada nos centros doutros profesionais: educadores sociais... (2)
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x A figura do profesor. (2)
x ¿Como estamos educando? (2)
x O director: peza clave no funcionamento do consello escolar. (2)
x Procesos de reforma educativa inacabados. Consenso lexislativo. (2)
x Situación específica dos centros da montaña. (2)
x Apertura dos centros ao barrio e ás familias. (2)
x Formación do profesorado. (2)
x Manual de boas prácticas en educación. (2)

PROFESORADO x A Administración educativa non é receptiva ás demandas da escola. (2)
x A xornada escolar. (2)
x Necesidade de controlar os programas de televisión. (1)
x Obrigatoriedade da segunda lingua estranxeira. (1)
x Educación compensatoria para alumnado xitano, inmigrante... (1)
x A función titorial. (1)
x A escola coma solución de todos os problemas da sociedade. (1)
x Ensinanza de música, educación física e plástica. (1)
x Situación do galego na escola. (1)
x O Consello Escolar de Galicia. (1)
x Convivencia escolar. (2)
x Delegados de clase e xuntas de delegados. (2)
x Representatividade do alumnado no Consello Escolar de Galicia. (2)

ALUMNADO

x Participación de pais e alumnos nos consellos escolares. (2)
x Recursos. (1)
x Prácticas remuneradas nos ciclos formativos. (1)
x Competencias do consello escolar. (1)
x Redución do número de alumnos por aula. (1)
x Convivencia escolar. (2)

CONCELLOS

x Competencias dos consellos escolares municipais. (2)
x Representante municipal no consello escolar dos centros concertados. (1)
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x Colaboración cos centros educativos. (1)

CONCELLOS

x Proceso de creación do Consello Escolar Municipal. (1)
x Participación educativa. (9)
x Avaliación do funcionamento dos centros educativos. (4)
x Competencias dos consellos escolares. (3)
x A función titorial. (2)
x Comunidades de aprendizaxe. (2)
x O director: peza clave no funcionamento dos consellos escolares. (2)

OUTROS

x Educación compensatoria para alumnado xitano, inmigrante... (1)
x Convivencia escolar. (1)
x Medrar en dúas linguas. (1)
x Necesidade de buscar o consenso no seo do consello escolar. (1)
x Regulamentos de réxime interno. (1)
x Escolas de pais e nais. (1)
x Retos da educación para a converxencia en Europa. (1)
x Horario de reunión do consello escolar. (1)

Táboa 4: Resumo do contido das intervencións dos distintos sectores da comunidade educativa,

TEMAS CON MÁIS INTERVENCIÓNS
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7.3. Datos de asistencia e de intervencións.

C

os seguintes gráficos queremos ofrecer unha ampla información sobre o número de
asistentes a estas xornadas así como da súa participación activa, estimada polo número de
intervencións.
CADRO DE ASISTENCIA ÁS REUNIÓNS
LOCALIDADE

PROFESORADO

FAMILIAS

ALUMNADO

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

125

62

5

1

3

196

61

30

3

-

1

95

LUGO
VIVEIRO
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

1.125

632

70

16

72

1.915

TOTAL

Táboa 5: Asistentes totais ás xornadas por sectores e localidades.
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Gráfico 11: Porcentaxe de asistentes por sectores con respecto ao número total.
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ASISTENTES POR PROVINCIAS

TOTAL GALICIA:
1.915
Gráfico 12: Asistentes totais por provincias.
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Gráfico 13: Asistentes totais por localidades.
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CENTROS DE ENSINO REPRESENTADOS
LOCALIDADE

CEI

CRA

CEIP

CPI

IES

CEE

EOI

C.MÚS.

CPR

TOTAL

A CORUÑA

-

-

31

-

24

-

-

-

9

64

CARBALLO

-

1

12

1

5

-

-

-

1

20

SANTIAGO

-

-

11

1

12

-

1

-

5

30

FERROL

-

-

11

5

12

2

-

1

3

34

LUGO

-

-

24

6

18

1

1

1

2

53

VIVEIRO

1

-

11

-

11

-

-

-

1

24

OURENSE

1

26

8

17

2

1

2

9

66

PONTEVEDRA

2

1

20

-

14

-

1

-

5

43

REDONDELA

-

-

5

-

4

-

-

-

-

9

VIGO

2

1

21

1

12

1

5

2

9

54

O BARCO

1

-

4

2

5

-

-

-

-

12

VILAGARCÍA

1

-

8

1

5

-

2

1

3

21

TOTAL

8

3

184

25

139

6

11

7

47

430

-

Táboa 6: Número de centros educativos representados por localidades (segundo tipoloxía e titularidade).
CEI: Centro de Educación Infantil; CRA: Colexio Rural Agrupado; CEIP: Colexio de Educación Infantil e Primaria; CPI:
Colexio Público Integrado; IES: Instituto de Ensinanza Secundaria; CEE: Colexio de Educación Especial; EOI: Escola Oficial
de Música; C.MÚS.: Conservatorio de Música; CPR: Colexio Privado Concertado.
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Gráfico 14: Porcentaxe de centros educativos representados (por nivel educativo e titularidade)
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INTERVENCIÓNS POR SECTORES
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Gráfico 15: Número total de intervencións por sectores.
x OUTROS: Neste apartado recóllense as intervencións dos distintos membros do Consello Escolar de Galicia que
participaron nas reunións. Non se teñen en conta nin as respostas nin as aclaracións da vicepresidenta e do asesor
técnico.

INTERVENCIÓNS E ASISTENTES POR SECTORES
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72
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Gráfico 16: Número total de intervencións por sectores tendo en conta o número total de asistentes tamén por sectores.

PORCENTAXE RELATIVA DE
INTERVENCIÓNS POR SECTORES

PORCENTAXE ABSOLUTA DE INTERVENCIÓNS
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4,44%
44,2%

10,28%
5,5%
34%
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7,14%
2,7%
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CONCELL O
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Gráfico 17: Porcentaxe de intervencións por sectores
tendo en conta o número de asistentes tamén por sectores.
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Gráfico 18: Porcentaxe de intervencións por sectores tendo
en conta o número total de asistentes.
* OUTROS: Neste apartado recóllense as intervencións
dos distintos membros do Consello Escolar de Galicia que
participaron nas reunións. Non se teñen en conta nin as
respostas nin as aclaracións da vicepresidenta e do asesor
técnico.
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8. INFORMACIÓN RECOLLIDA NOS
CUESTIONARIOS
Como xa se explicou en capítulos anteriores, a Comisión Permanente do Consello
Escolar de Galicia elaborou un cuestionario básico para recoller información sobre a situación
actual dos consellos escolares de centros educativos para completarmos o recollido nas diferentes
reunións. O dito cuestionario entregóuselles a todos os asistentes ás 12 reunións desenvolvidas.
Tamén se publicou no portal educativo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
En total achegáronse ao Consello Escolar de Galicia 364 cuestionarios cubertos,
maioritariamente de asistentes aos encontros.
CEIP
SECTOR
Alumnado

familias
adm. e serv./
concello
profesorado
equipos
directivos
total H/M

TOTAL

H
0
14

M
0
53

H
12
9

M
15
31

H
0
1

M
0
0

H
0
1

M
0
1

TOTAL
H
M
12
15
25
85

0

0

10

11

0

0

0

0

10

11

10

45

38

24

2

2

0

0

50

71

21

26

25

9

1

1

1

1

48

37

124

94

90

4

3

2

2

145

45

IES

169

CRE

184

CPR

7

4

219

364

Táboa 7: Número de cuestionarios recibidos por sectores e tipoloxía de centros educativos.
* CEIP: Centro de Educación Infantil e Primaria; IES: Instituto de Ensinanza Secundaria; CRE: Centros de Réxime Especial; CPR: Centro
Privado Concertado. H: home; M: muller

CUESTIONARIOS RECIBIDOS POR SECTORES (H/M)
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Gráfico 19: Número de cuestionarios recibidos por sectores e diferenciando o xénero (home/muller).

A seguir proporcionamos os datos recollidos nas cuestións que nos achegaron a información
máis salientable:
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* Cuestión número 9: ¿Elixíronse todos os representantes do seu sector? En caso negativo, ¿cantos postos
quedaron vacantes?
* Cuestión número 10: ¿Están elixidos todos os representantes posibles de todos os sectores no consello
escolar? En caso negativo, ¿de que sector ou sectores?
SECTOR
ALUMNADO

SI

CUESTIÓN 9
NON VACANTES

CUESTIÓN 10
NO
SECTOR
N

SI

PRIMARIA

23
51

0
1

0
1

20
52

FAMILIAS

SECUNDARIA

30

1

1

27

1

CONCERTADA

2

0

0

2

0

-

PROFE-

PRIMARIA

51

1

1

49

6

SORADO

SECUNDARIA

60

1

1

44

20

EQUIPOS

PRIMARIA

42

1

1

37

7

SECUNDARIA

25

1

1

26

4

PAIS/NAIS;
CONCELLO
PAIS/NAIS;
ALUMN.
PAIS/NAIS;
PROF.
PAIS/NAIS;
CONCELLO

2

0

0

2

0

-

16
6

1
1

1
1

18
5

1
2

PER.N.DOC.

37

-

DIRECTIVOS

CONCERTADA

PERSOAL NON DOC./CONCELLO
CENTROS DE RÉXIME ESPECIAL

TOTAL

308

(89,3%)

(10,7%)

1
12

282

(84%)

ALUMN.
PAIS/NAIS
PER.NON.D
OC.

PAIS/NAIS;
ALUMN.

54

(16%)

As respostas poñen de manifesto a mesma situación que o resumo estatístico dos resultados do
último proceso de elección de membros dos consellos escolares:
Os consellos escolares están constituídos maioritariamente cos representantes de todos os sectores.
No caso de que haxa algún sector co número de representantes incompleto, o sector menos
representado é o dos pais/nais. Nalgún caso os concellos non teñen nomeado o seu representante no
consello escolar.

* Cuestión número 12: ¿Cantas veces se reuniu o consello escolar durante o curso escolar 2005/06?

ALUMNADO

SECTOR

3

PRIMARIA

1
12

SECUNDARIA
CONCERTADA

PROFE-

CUESTIÓN 12
4 - 5 6 – 7 8 ou máis

MEDIA DE
REUNIÓNS CURSO

6
19

8
8

5
7

3

5

6

8

2

0

0

0

3

PRIMARIA

13

18

13

2

5

SORADO

SECUNDARIA

6

9

27

15

6

EQUIPOS

PRIMARIA

3

24

11

8

5,5

SECUNDARIA

0

6

15

6

6

CONCERTADA

1

1

0

0

4

2
1

7
4

3
1

4
1

5,5
5

FAMILIAS

DIRECTIVOS

PERSOAL NON DOC./CONCELLO
CENTROS DE RÉXIME ESPECIAL

TOTAL

62
64

44

(16%)

99

(34%)

92

(31%)

56

(19%)

6
5
6

5,2
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* Cuestión 13: As convocatorias do consello escolar realízanse con dous días de antelación (ordinario) e un
día (extraordinario) ¿Estima que é suficiente?
* Cuestión 14: En caso de que a resposta anterior sexa “non”, ¿con cantos días de antelación cre que se
deberían convocar as reunións ordinarias do consello escolar?

ALUMNADO

SECTOR

CUESTIÓN 13
SI
NON

CUESTIÓN 14
DÍAS DE ANTELACIÓN

PRIMARIA

23
52

4
12

FAMILIAS

SECUNDARIA

20

15

máis de 4

CONCERTADA

1

1

máis de 4

PROFE-

PRIMARIA

47

7

máis de 4

SORADO

SECUNDARIA

54

7

máis de 4

EQUIPOS

PRIMARIA

29

14

máis de 4

SECUNDARIA

20

7

máis de 4

CONCERTADA

2

0

-

15
2

3
5

máis de 4
máis de 4

DIRECTIVOS

PERSOAL NON DOC./CONCELLO
CENTROS DE RÉXIME ESPECIAL

TOTAL

265

máis de 4
máis de 4

75

(78%)

(22%)

O 78% dos que cobren o cuestionario consideran suficiente a antelación de convocatoria das
reunións do consello escolar. O 22% consideran que o prazo de antelación das convocatorias debería
ser de máis de catro días.

* Cuestión 15: Dende a súa percepción, ¿canto tempo adoitan durar os consellos escolares? (menos dunha

hora; entre unha e dúas horas; más de dúas horas)

* Cuestión 16: Segundo a súa opinión, as reunións do consello escolar son: (moi breves; breves; normais;

longas)

SECTOR
ALUMNADO
PRIMARIA
FAMILIAS

CUESTIÓN 15

CUESTIÓN 16

1–2

+2

MB

B

N

L

3
12

19
53

1
3

0
0

0
0

23
68

0
0

SECUNDARIA

4

28

4

0

0

36

0

CONCERTADA

1

1

0

0

0

2

0

PROFE-

PRIMARIA

9

45

2

0

0

56

0

SORADO

SECUNDARIA

7

55

1

0

0

63

0

EQUIPOS

PRIMARIA

17

27

2

0

0

46

0

SECUNDARIA

4

28

3

0

0

35

0

CONCERTADA

0

2

0

0

0

2

0

PERSOAL NON DOC./CONCE.
CENT. DE RÉXIME ESPECIAL

5
0
62

10
6
274

1
1
18

0
0
0

0
0
0

16
7
354

0
0
0

DIRECTIVOS

TOTAL

-1

(17,5%)

(77,4%)

(5,1%)

(100%)

A duración media das reunións do consello escolar está en torno ás dúas horas, sen diferenzas
significativas entre sectores e niveis de ensinanza. Todos consideran que esta é unha duración normal.
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* Cuestión 17: ¿Acórdase o horario para cada reunión cos diferentes membros do consello escolar? (nunca;

ás veces; habitualmente; sempre)

CUESTIÓN 17

SECTOR
ALUMNADO
PRIMARIA

AV

H

S

10
29

1
7

5
13

6
13

FAMILIAS

SECUNDARIA

13

6

10

4

CONCERTADA

0

1

1

0

PROFE-

PRIMARIA

11

9

20

8

SORADO

SECUNDARIA

12

11

26

8

EQUIPOS

PRIMARIA

7

6

28

10

SECUNDARIA

13

6

9

4

CONCERTADA

0

0

1

1

PERSOAL NON DOC./CONCE.
CENT. DE RÉXIME ESPECIAL

3
1

4
2

6
1

3
3

DIRECTIVOS

TOTAL

N

99

(30%)

53

(16%)

120

(36%)

60

(18%)

As discrepancias son máis evidentes en canto a se se acorda ou non o horario das reunións. A pesar
de que a porcentaxe máis elevada (36%) se sitúa na opción “habitualmente” é bastante significativa a
porcentaxe do 30% que se sitúan en “nunca”. O 46% estaría situado entre as opcións “nunca, ás veces”
e o 54% en “habitualmente, sempre”. Con todo, existen diferenzas entre os distintos sectores ( as
familias sitúanse na opción “nunca, ás veces” nun 58%, mentres que no profesorado baixa a un 40%) e
tamén dentro do mesmo sector dependendo do nivel educativo (nos equipos directivos de primaria o
25% sitúanse entre as opcións “nunca, ás veces” mentres que nos de secundaria esa mesma opción
“nunca ou ás veces” sobe ao 59%).

* Cuestión 18: Dende a súa percepción, ¿cal é a frecuencia de asistencia dos representantes dos distintos
sectores ás reunións do consello escolar? (Ver táboa no anexo)
Tabulamos os resultados para poder ofrecer a percepción que os distintos sectores teñen sobre cales
son os representantes que máis faltan ás reunións do consello escolar.
SECTOR
ALUMNADO

CUESTIÓN 18

REPRESENTANTES QUE MÁIS FALTAN ÁS REUNIÓNS DO CE

PRIMARIA

Concello, alumnado, persoal non docente.
Alumnado, persoal non docente, concello.

FAMILIAS

SECUNDARIA

Concello, persoal non docente, alumnado.

CONCERTADA

Concello, persoal non docente, titulares centros concertados.

PROFE-

PRIMARIA

Concello, persoal non docente, pais/nais, profesorado.

SORADO

SECUNDARIA

Concello, persoal non docente, alumnado.

EQUIPOS

PRIMARIA

Concello, pais/nais, profesorado.

SECUNDARIA

Concello, persoal non docente, alumnado.

CONCERTADA

Concello, alumnado, pais/nais, profesorado.

DIRECTIVOS

PERSOAL NON DOC./CONCELLO
CENT. DE RÉXIME ESPECIAL

Concello, alumnado, pais/nais.
Concello, persoal non docente, pais/nais.

Nesta cuestión coinciden practicamente todos os sectores de todos os niveis de ensinanza en
indicar que son os representantes do concello e do persoal non docente os que con máis frecuencia
faltan ás reunións do consello escolar.
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* Cuestión 19: Dende a súa percepción, ¿canto interveñen nas reunións os representantes dos distintos
sectores do consello escolar? (Ver táboa no anexo)
Tabulamos os resultados para poder ofrecer a percepción que os distintos sectores teñen sobre cales
son os representantes que máis interveñen nas reunións do consello escolar.

ALUMNADO

SECTOR

CUESTIÓN 19

REPRESENTANTES QUE MÁIS INTERVEÑEN NAS REUNIÓNS

PRIMARIA

Director, xefe de estudos, secretario, profesorado.
Director, xefe de estudos, secretario, profesorado, pais/nais.

SECUNDARIA

Director, xefe de estudos, secretario, profesorado, pais/nais.

CONCERTADA

Director, titulares, pais/nais.

PROFE-

PRIMARIA

Director, pais/nais, profesorado, secretario.

SORADO

SECUNDARIA

EQUIPOS

PRIMARIA

Director, xefe de estudos, secretario, profesorado, pais/nais,
alumnado.
Director, pais/nais, profesorado, secretario.

SECUNDARIA

Director, xefe de estudos, secretario, profesorado, pais/nais.

CONCERTADA

Director, titulares, pais/nais.

FAMILIAS

DIRECTIVOS

PERSOAL NON DOC./CONCELLO
CENT. DE RÉXIME ESPECIAL

Director, secretario, xefe de estudos, pais/nais, profesorado.
Director, profesorado, xefe de estudos, secretario.

Todos os sectores coinciden en sinalar que os que máis interveñen nas reunións do consello escolar
son os membros do equipo directivo, o profesorado e por último os pais/nais. O alumnado soamente
aparece en último lugar segundo a percepción do profesorado de secundaria.

* Cuestión 20: ¿De que maneira coñece vostede a información necesaria para poder “participar” no consello
escolar?
SECTOR

CUESTIÓN 20

por escrito
previamente

lectura na
reunión

por escrito
na reunión

resumida na
reunión

en secretaría

non se
informa

PRIMARIA

11
31

14
31

2
10

3
1

1
3

0
5

SECUNDARIA

17

12

7

4

4

3

CONCERTADA

0

1

0

1

0

0

PROFE-

PRIMARIA

31

20

20

13

13

1

SORADO

SECUNDARIA

33

28

15

8

8

0

EQUIPOS

PRIMARIA

30

19

9

8

13

1

SECUNDARIA

17

12

7

4

4

3

ALUMNADO
FAMILIAS

DIRECTIVOS

CONCERTADA

PERSOAL NON DOC./CONCE.
CENT. DE RÉXIME ESPECIAL

TOTAL

0

1

1

0

0

0

11
3

8
3

3
3

3
0

3
0

0
0

184

(35,6%)

149

(28,8%)

77

(14,9%)

45

(8,7%)

49

(9,5%)

13

(2,5%)

Sempre coincide que a porcentaxe dos que reciben a información previamente e por escrito
(prácticas máis proclives para a participación e a transparencia) é minoritaria con respecto ao conxunto
do resto das prácticas.
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* Cuestión 21: ¿Cal cre que é o nivel de información que lle proporcionan para poder debater os diferentes
puntos da orde do día?
SECTOR
ALUMNADO
PRIMARIA

CUESTIÓN 21

ESCASO

POUCO

BASTANTE

MOITO

0
7

2
12

14
30

6
14

3

8

15

9

FAMILIAS

SECUNDARIA
CONCERTADA

1

1

0

0

PROFE-

PRIMARIA

0

2

39

13

SORADO

SECUNDARIA

6

6

37

11

EQUIPOS

PRIMARIA

1

1

27

14

SECUNDARIA

3

7

15

9

CONCERTADA

0

0

2

0

0
1

2
0

12
3

4
3

DIRECTIVOS

PERSOAL NON DOC./CONCE.
CENT. DE RÉXIME ESPECIAL

TOTAL

22

(6,5%)

41

(12,1%)

194

(57%)

83

(24,4%)

Como vimos na cuestión 20, o 64,4% manifesta recibir a información no transcorrer das reunións
do consello escolar, sen embargo, nesta cuestión 21, o 57% elixen a opción “bastante” en canto á que a
información que reciben é suficiente para poder debater os distintos puntos da orde do día. O 24,4%
elixen a opción “moito”.

* Cuestión 22: O sector ao que vostede representa, ¿reúnese con antelación para defender posturas comúns?
SECTOR
ALUMNADO
PRIMARIA

CUESTIÓN 22

NUNCA

ÁS VECES

FRECUENTEMENTE

SEMPRE

7
21

10
32

2
7

2
4

SECUNDARIA

8

15

8

4

CONCERTADA

1

0

1

0

PROFE-

PRIMARIA

13

12

12

16

SORADO

SECUNDARIA

40

20

3

1

EQUIPOS

PRIMARIA

7

10

6

20

SECUNDARIA

8

14

8

4

CONCERTADA

1

1

0

0

12
1

2
3

3
1

1
2

FAMILIAS

DIRECTIVOS

PERSOAL NON DOC./CONCE.
CENT. DE RÉXIME ESPECIAL

TOTAL

119

(34,7%)

119

(34,7%)

51

(14,9%)

54

(15,7%)

Chama moito a atención o feito de que todos os sectores, agás os equipos directivos de secundaria,
afirman nunha maior porcentaxe que nunca ou soamente ás veces se reúnen con antelación para
defenderen posturas comúns.
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* Cuestión 23: Dende a súa percepción, ¿cal é o coñecemento dos membros consello escolar das funcións que
lle corresponden ao consello escolar? (Ver táboa no anexo)

Tabulamos os resultados para poder ofrecer a percepción que os distintos sectores teñen sobre cales
son os representantes que menos coñecen as funcións do consello escolar.

ALUMNADO

CUESTIÓN 23

SECTOR

REPRESENTANTES QUE MENOS COÑECEN AS FUNCIÓNS DO CE
Concello, persoal non docente, alumnado, pais/nais.

PRIMARIA

Concello, persoal non docente, alumnado, pais/nais.

SECUNDARIA

Concello, persoal non docente, alumnado, pais/nais.

CONCERTADA

Alumnado, pais/nais, persoal non docente, concello.

PROFE-

PRIMARIA

Concello, persoal non docente, alumnado, pais/nais.

SORADO

SECUNDARIA

Concello, persoal non docente, alumnado, pais/nais.

EQUIPOS

PRIMARIA

Concello, persoal non docente, alumnado, pais/nais.

SECUNDARIA

Concello, persoal non docente, alumnado, pais/nais.

CONCERTADA

Alumnado, concello, persoal non docente.

FAMILIAS

DIRECTIVOS

PERSOAL NON DOC./CONCELLO
CENT. DE RÉXIME ESPECIAL

Concello, persoal non docente, alumnado, pais/nais.
Concello, persoal non docente, alumnado, pais/nais.

Os resultados son coincidentes, o sector que máis coñece as súas funcións é o do profesorado.

* Cuestión 24: De entre os temas seguintes, indique por orde de preferencia os cinco que máis lle preocupan:
(Ver táboa no anexo)
CUESTIÓN 24

SECTOR
ALUMNADO (27)
PRIMARIA (67)

2
2

3
12

10
3

15
15

1
6

FAMILIAS

SECUNDARIA (40)

2

3

15

10

6

CONCERTADA (2)

2

1

7

15

6

PROFE-

PRIMARIA (55)

2

3

6

15

3

SORADO

SECUNDARIA (62)

2

10

3

15

7

EQUIPOS

PRIMARIA (47)

6

2

3

5

12

DIRECTIVOS

SECUNDARIA (34)

2

3

15

10

6

CONCERTADA (2)

15

3

2

6

1

2
6

10
1

3
5

6
7

1
11

PERSOAL NON DOC./CONCELLO (21)
CENT. DE RÉXIME ESPECIAL (7)

TEMAS QUE MÁIS PREOCUPAN

Practicamente coinciden todos os sectores en sinalar os temas que máis lles preocupan. Existe
unha similitude grande cos temas que se abordaron nas distintas reunións desenvolvidas ao longo do
primeiro cuadrimestre do curso 2006/2007.
Os temas que máis aparecen son: Convivencia e disciplina (10), dereitos e deberes dos alumnos
(10), programación xeral anual (9), perfeccionamento do profesorado (8), admisión de alumnos (5),
regulamento de réxime interno (4), actividades extraescolares (3), renovación de instalacións (2) e
elección do director (1).
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* Cuestión 25: As competencias do consello escolar están establecidas por Lei, non obstante e
independentemente desta regulamentación, sinale da seguinte lista de actuacións aquelas das que se ocupou o consello
escolar e aquelas das que, segundo a súa opinión, se debería ocupar: (Ver táboa no anexo)
CUESTIÓN 25

SECTOR
ALUMNADO (27)

OCUPOUSE DE:

PRIMARIA (67)
FAMILIAS

SECUNDARIA (40)

PROFE-

PRIMARIA (55)

SORADO

SECUNDARIA (62)

EQUIPOS

PRIMARIA (47)

DIRECTIVOS

SECUNDARIA (34)

CONCERTADA (2)

CONCERTADA (2)
PERSOAL NON DOC./CONCELLO (21)
CENTROS DE RÉXIME ESPECIAL (7)

17, 6, 7, 14
17, 6, 7, 14, 1, 15
17, 6, 7, 15, 13
17, 15, 5
17, 6, 7, 15, 13
17, 6, 7, 15, 13
17, 6, 7, 15
17, 6, 7, 13
17, 6, 7, 2, 14
17, 6, 7, 15
17, 6, 7, 14, 13

DEBERÍASE OCUPAR:

2, 5, 12, 16
3, 10, 11, 16
3, 10, 11, 16
3, 16
3, 16
3, 16, 11, 12
11, 1
16, 11, 15
1
3, 16, 11, 12
16, 11, 15, 2

Semella que as funcións que máis desenvolven os consellos escolares son aquelas que se poden
entender coma trámites administrativos e formais e as que menos as que levan consigo dalgún xeito
trazos de carácter pedagóxico: 17. Aprobar as actividades extraescolares, 6. Elaborar o orzamento do centro
e 7. Aprobar o orzamento do centro.
As actuacións que aparecen sinaladas como “deberíase ocupar” e que non aparecen no apartado
“ocupouse de” son: 3. Establecer estratexias de recuperación para os alumnos, 10. Supervisar os resultados
do seguimento da aprendizaxe dos alumnos, 16. Participar na avaliación da calidade da docencia,
11. Propoñer criterios para a agrupación de alumnos e 12. Elaborar criterios de adscrición dos titores.

* Cuestión 26: ¿Considera vostede que os acordos tomados polo consello escolar teñen unha incidencia real no
funcionamento do centro?
SECTOR

CUESTIÓN 26

SI

NON

PRIMARIA

23
47

1
11

SECUNDARIA

32

3

CONCERTADA

1

1

PROFE-

PRIMARIA

47

3

SORADO

SECUNDARIA

55

5

EQUIPOS

PRIMARIA

46

4

SECUNDARIA

31

3

CONCERTADA

2

0

PERSOAL NON DOC./CONCELLO
CENT. DE RÉXIME ESPECIAL

16
6

2
1

ALUMNADO
FAMILIAS

DIRECTIVOS

TOTAL

306

(90%)

34

(10%)

A pesar de todos os atrancos e inconvenientes manifestados no funcionamento dos consellos
escolares, é claro que case todos (90%) perciben que o traballo realizado no seo do consello escolar ten
unha incidencia real no funcionamento do centro.

68
70

Unha portaUnha
aberta
á educación do século XXI
porta aberta á educación do século XXI

* Cuestión 27: ¿Cre vostede que a actuación do consello escolar incide positivamente sobre os seguintes
aspectos? (Ver táboa no anexo)
CUESTIÓN 27

SECTOR

INCIDEN
POSITIVAMENTE

ALUMNADO (27)
PRIMARIA (67)
FAMILIAS

SECUNDARIA (40)

PROFE-

PRIMARIA (55)

SORADO

SECUNDARIA (62)

EQUIPOS

PRIMARIA (47)

DIRECTIVOS

SECUNDARIA (34)

CONCERTADA (2)

CONCERTADA (2)
PERSOAL NON DOC./CONCELLO (21)
CENTROS DE RÉXIME ESPECIAL (7)

1, 2, 5, 6
1, 2, 5, 6
1, 5
5
1, 2, 5
1, 2, 5
1, 2, 5, 6
1, 2, 5
1, 4
1, 2, 5, 6
1, 2, 5

NON INCIDEN
POSITIVAMENTE

3
3, 4
3, 4, 6
3, 4
3, 4, 6
3, 4, 6
2, 3
3, 4, 6
3, 4
2, 3
3, 4, 6

As respostas poñen de manifesto que a incidencia do traballo desenvolvido polo consello escolar é
considerada sempre positiva naqueles aspectos nos que se precisa a participación e o consenso da
comunidade educativa: 1. Favorecer un mellor funcionamento xeral do centro, 2. Incrementa as relacións
entre pais e profesores e 5. Favorece a convivencia entre pais, profesores, alumnos e persoal non docente.
Repárese en que os aspectos que “non inciden positivamente” reafirman, agás nos casos: 2. incrementa
as relacións entre pais e profesores, 4. Quizais non beneficie moito o rendemento dos alumnos e 6. favorece
unha liña pedagóxica común de todos os profesores a incidencia positiva das accións desenvolvidas polo
consello escolar.

* Cuestión 28: ¿Manteñen contacto con outros consellos escolares?
* Cuestión 29: ¿En que consistiron ou consisten os contactos con outros consellos?

ALUMNADO

SECTOR

FAMILIAS

Nunca

CUESTIÓN 28
Ás veces

Frecuentemente

PRIMARIA

13
46

5
14

2
1

SECUNDARIA

20

12

0

CONCERTADA

1

1

0

PROFE-

PRIMARIA

40

10

0

SORADO

SECUNDARIA

46

10

1

PRIMARIA

28

19

0

SECUNDARIA

19

12

0

CONCERTADA

2

0

0

12
5

3
2

1
0

EQUIPOS
DIRECTIVOS

PERSOAL NON DOC./CONCELLO
CENTROS DE RÉXIME ESPECIAL

TOTAL

232

(71%)

88

(27%)

5

CUESTIÓN 29
A TRAVÉS DE
Reunións. Actividades conxuntas.
Intercambio documentos. Asistencia
a xornadas.
Asistencia a xornadas. Intercambio
documentos. Reunións.
Intercambio documentos.
Actividades conxuntas. Reunións.
Asistencia a xornadas.
Intercambio documentos. Reunións.
Asistencia a xornadas.
Intercambio documentos. Reunións.
Asistencia a xornadas.
Asistencia a xornadas. Intercambio
documentos. Reunións.
Intercambio documentos. Reunións.
Asistencia a xornadas.
Reunións. Intercambio documentos.
Actividades conxuntas. Intercambio
documentos.

(2%)

Os consellos escolares non adoitan establecer relacións e contactos periódicos entre eles (71%). O
máis que pode haber son coincidencias en reunións, xornadas e intercambio de información en
ocasións moi específicas (29%).
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* Cuestión 30: Cubra cunha cruz “x” o cadro que mellor exprese a súa percepción dos seguintes enunciados
referidos ao consello escolar:
SECTOR

ALUMNADO
(27)

ENUNCIADOS CUESTIÓN 30
Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.

0,0%

A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando hai
razóns moi xustificadas.
Teño a sensación de que formamos un equipo.

5,0%

20,0%

75,0%

8,7%

56,5%

34,8%

Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.

4,5%

27,3%

68,2%

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a tratar.

0,0%

27,3%

72,7%
54,5%

Temos confianza en todos os membros do consello escolar para
expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

9,1%

36,4%

23,8%

61,9%

14,3%

Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

8,7%

39,1%

52,2%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

4,8%

57,1%

38,1%
14,3%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

81,0%

4,8%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

52,6%

42,1%

5,3%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

10,0%

15,0%

75,0%

4,5%

22,7%

72,7%

ENUNCIADOS CUESTIÓN 30

Nunca

Ás
veces

Frecuentemente

Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.

6,3%

23,4%

70,3%

A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando hai
razóns moi xustificadas.

4,9%

23,0%

72,1%

Teño a sensación de que formamos un equipo.

26,2%

20,0%

53,8%

Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.

14,9%

26,9%

58,2%

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a tratar.

13,1%

23,0%

63,9%

FAMILIAS

Temos confianza en todos os membros do consello escolar para
expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

10,9%

25,0%

64,1%

PRIMARIA

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.

42,9%

42,9%

14,3%

(67)

72

Frecuentemente

86,4%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do centro.

70

Ás
veces

13,6%

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.

SECTOR

Nunca

5,1%

27,1%

67,8%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

11,5%

27,9%

60,7%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

72,1%

19,7%

8,2%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

49,1%

28,1%

22,8%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

0,0%

23,8%

76,2%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do centro.

1,7%

22,0%

76,3%
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SECTOR

ENUNCIADOS CUESTIÓN 30

Nunca

Ás
veces

Frecuentemente

Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.

5,9%

14,7%

79,4%

A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando hai
razóns moi xustificadas.

3,2%

19,4%

77,4%

23,5%

32,4%

44,1%

3,1%

46,9%

50,0%

Teño a sensación de que formamos un equipo.
Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.
FAMILIAS

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a tratar.

21,2%

30,3%

48,5%

SECUNDARIA
(40)

Temos confianza en todos os membros do consello escolar
para expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

12,5%

18,8%

68,8%

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.

57,1%

31,4%

11,4%

6,3%

34,4%

59,4%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

6,1%

27,3%

66,7%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

71,9%

18,8%

9,4%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

SECTOR

62,5%

25,0%

12,5%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

0,0%

33,3%

66,7%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do centro.

0,0%

45,5%

54,5%

ENUNCIADOS CUESTIÓN 30
Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.
A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando hai
razóns moi xustificadas.

50,0%

50,0%
100,0%

0,0%
50,0%

0,0%

0,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

0,0%

Temos confianza en todos os membros do consello escolar
para expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

0,0%

50,0%

50,0%

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.

100%

0,0%

0,0%

Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

0,0%

50,0%

50,0%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

0,0%

50,0%

50,0%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

50,0%

0,0%

50,0%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

0,0%

50,0%

50,0%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

0,0%

0,0%

100,0%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do centro.

0,0%

0,0%

100,0%

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a tratar.

(2)

Frecuentemente

0,0%

Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.

CONCERTADA

0,0%

Ás
veces

50,0%

Teño a sensación de que formamos un equipo.

FAMILIAS

Nunca
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SECTOR

PROFESORADO
PRIMARIA
(55)

SECTOR

ENUNCIADOS CUESTIÓN 30
Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.

0,0%

A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando
hai razóns moi xustificadas.
Teño a sensación de que formamos un equipo.

(62)

72

74

Frecuentemente

96,4%

0,0%

6,7%

93,3%

1,8%

34,5%

63,6%

Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.

3,9%

17,6%

78,4%

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a
tratar.

0,0%

5,8%

94,2%

Temos confianza en todos os membros do consello escolar
para expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

0,0%

19,3%

80,7%

50,9%

45,6%

3,5%

0,0%

59,6%

40,4%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

5,2%

27,6%

67,2%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

69,8%

26,4%

3,8%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.
Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

83,7%

16,3%

0,0%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

3,9%

13,7%

82,4%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do
centro.

0,0%

18,9%

81,1%
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A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando
hai razóns moi xustificadas.

SECUNDARIA

Ás
veces

3,6%

Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.

PROFESORADO

Nunca

Nunca

Ás
veces

Frecuentemente

1,7%

5,2%

93,1%

0,0%

10,0%

90,0%

Teño a sensación de que formamos un equipo.

17,2%

43,1%

39,7%

Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.

15,4%

38,5%

46,2%

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a
tratar.

6,7%

16,7%

76,7%

Temos confianza en todos os membros do consello escolar
para expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

6,8%

16,9%

76,3%

52,5%

39,0%

8,5%

1,8%

36,8%

61,4%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

5,3%

40,4%

54,4%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

49,0%

42,9%

8,2%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.
Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

72,7%

20,0%

7,3%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

0,0%

22,4%

77,6%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do
centro.

0,0%

26,7%

73,3%
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Nunca

Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.

2,1%

A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando
hai razóns moi xustificadas.
Teño a sensación de que formamos un equipo.

Ás
veces

Frecuentemente

0,0%

97,9%

2,2%

8,9%

88,9%

6,3%

31,3%

62,5%

Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.

2,2%

21,7%

76,1%

EQUIPOS

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a
tratar.

2,4%

9,8%

87,8%

DIRECTIVOS

Temos confianza en todos os membros do consello escolar
para expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

PRIMARIA
(47)

SECTOR

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.

6,7%

11,1%

82,2%

63,8%

31,9%

4,3%

Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

2,3%

13,6%

84,1%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

4,3%

21,7%

73,9%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

85,4%

12,2%

2,4%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

88,6%

4,5%

6,8%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

2,2%

2,2%

95,6%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do
centro.

2,3%

11,4%

86,4%

ENUNCIADOS CUESTIÓN 30
Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.
A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando
hai razóns moi xustificadas.
Teño a sensación de que formamos un equipo.
Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.

Nunca

Ás
veces

Frecuentemente

6,1%

15,2%

78,8%

3,3%

20,0%

76,7%

24,2%

30,3%

45,5%

3,2%

45,2%

51,6%

EQUIPOS

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a
tratar.

21,9%

31,3%

46,9%

DIRECTIVOS

Temos confianza en todos os membros do consello escolar
para expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

12,9%

19,4%

67,7%

SECUNDARIA

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.

58,8%

29,4%

11,8%

(34)

Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

6,5%

35,5%

58,1%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

6,3%

28,1%

65,6%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

71,0%

19,4%

9,7%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

61,3%

25,8%

12,9%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

0,0%

34,4%

65,6%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do
centro.

0,0%

43,8%

56,3%
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SECTOR
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Nunca

Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.

0,0%

A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando
hai razóns moi xustificadas.
Teño a sensación de que formamos un equipo.

Ás
veces

Frecuentemente

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100%

0,0%

Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.

0,0%

0,0%

100,0%

EQUIPOS

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a
tratar.

0,0%

50,0%

50,0%

DIRECTIVOS

Temos confianza en todos os membros do consello escolar
para expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

0,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

0,0%

CONCERTADA
(2)

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.
Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

0,0%

100%

0,0%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

0,0%

50,0%

50,0%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

100%

0,0%

0,0%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

50,0%

50,0%

0,0%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

50,0%

50,0%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do
centro.

SECTOR

ENUNCIADOS CUESTIÓN 30

Nunca

Ás
veces

Frecuentemente

Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.

0,0%

6,3%

93,8%

A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando
hai razóns moi xustificadas.

0,0%

37,5%

62,5%

Teño a sensación de que formamos un equipo.

6,3%

31,3%

62,5%

Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.

0,0%

26,7%

73,3%

PERSOAL

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a
tratar.

0,0%

17,6%

82,4%

NON DOCENTE

Temos confianza en todos os membros do consello escolar
para expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

94,1%

E CONCELLO
(21)
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5,9%

0,0%

50,0%

43,8%

6,3%

Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

0,0%

46,7%

53,3%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

5,9%

17,6%

76,5%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

93,3%

6,7%

0,0%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

81,3%

12,5%

6,3%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

0,0%

18,8%

81,3%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do
centro.

0,0%

17,6%

82,4%

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.

Unha porta aberta á educación do século XXI

Unha porta aberta á educación do século XXI

SECTOR

ENUNCIADOS CUESTIÓN 30
Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.
A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta cando
hai razóns moi xustificadas.
Teño a sensación de que formamos un equipo.
Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.

CENTROS

Recibimos información axeitada a respecto dos temas a
tratar.

RÉXIME

Temos confianza en todos os membros do consello escolar
para expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.

ESPECIAL
(7)

Nunca

0,0%

Ás
veces

14,3%

Frecuentemente

85,7%

0,0%

42,9%

57,1%

28,6%

42,9%

28,6%

0,0%

14,3%

85,7%

14,3%

0,0%

85,7%

0,0%

28,6%

71,4%

Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.

42,9%

57,1%

0,0%

Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.

14,3%

42,9%

42,9%

Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.

28,6%

14,3%

57,1%

Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.

57,1%

28,6%

14,3%

Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.

57,1%

42,9%

0,0%

Intentamos dialogar e convencer con argumentos.

0,0%

0,0%

100,0%

Facemos propostas para mellorar o funcionamento do
centro.

0,0%

0,0%

100,0%
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dialogar

mellorar

convencer

para

e
o

con

FAMILIAS
FRECUENTE
74,8%
FRECUENTE
74,7%
FRECUENTE
48,9%
FRECUENTE
54,1%
FRECUENTE
56,2%
FRECUENTE
66,4%
NUNCA
50%
FRECUENTE
63,6%
FRECUENTE
63,7%
NUNCA
72%
NUNCA
55,8%
FRECUENTE
71,4%
FRECUENTE
65,4%

ALUMNADO
FRECUENTE
86,4%
FRECUENTE
75%
ÁS VECES
56,5%
FRECUENTE
68,2%
FRECUENTE
72,7%
FRECUENTE
54,5%
ÁS VECES
61,9%
FRECUENTE
52,2%
ÁS VECES
57,1%
NUNCA
81%
NUNCA
52,6%
FRECUENTE
75%
FRECUENTE
72,7%

FRECUENTE
77,2%

FRECUENTE
80%

NUNCA
78,2%

NUNCA
59,4%

FRECUENTE
60,8%

FRECUENTE
50,9%

NUNCA
51,7%

FRECUENTE
78,5%

FRECUENTE
85,4%

FRECUENTE
51,6%
FRECUENTE
62,3%

FRECUENTE
91,6%

FRECUENTE
94,7%

PROFESORADO

FRECUENTE
71,3%

FRECUENTE
80,6%

NUNCA
74,9%

NUNCA
78,2%

FRECUENTE
69,7%

FRECUENTE
71,1%

NUNCA
61,3%

FRECUENTE
74,9%

FRECUENTE
67,3%

FRECUENTE
54%
FRECUENTE
63,8%

FRECUENTE
82,8%

FRECUENTE
88,3%

EQUIPOS
DIRECTIVOS

FRECUENTE
82,4%

FRECUENTE
81,3%

NUNCA
81,3%

NUNCA
93,3%

FRECUENTE
76,%

FRECUENTE
53,3%

NUNCA
50%

FRECUENTE
94,1%

FRECUENTE
82,4%

FRECUENTE
62,5%
FRECUENTE
73,3%

FRECUENTE
62,5%

FRECUENTE
93,8%

PERS.NON
DOC./CONC.

FRECUENTE
100%

FRECUENTE
100%

NUNCA
57,1%

NUNCA
57,1%

FRECUENTE
57,1%

42,9% /42,9%

ÁS VECES/FREC.

ÁS VECES
57,1%

FRECUENTE
71,4%

FRECUENTE
85,7%

ÁS VECES
42,9%
FRECUENTE
85,7%

FRECUENTE
57,1%

FRECUENTE
85,7%

CENTROS
RÉX. ESP.
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Aínda que con distintas porcentaxes, todos os sectores coinciden na percepción dos enunciados, agás o alumnado nos enunciados 3, 7 e 9 e os membros de consellos
escolares dos centros de réxime especial nos 3 e 7. No número 8 coincide a mesma porcentaxe na percepción de “ás veces” e “frecuentemente”.

13. Facemos propostas
funcionamento do centro.

12. Intentamos
argumentos.

11. Cremos que a nosa opinión non se ten moi en
conta.

10. Dános a sensación de que estamos a perder o
tempo.

9. Todos nos sentimos implicados nunha tarefa
común.

8. Resulta agradable asistir ás reunións do consello
escolar.

7. Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir
algo.

6. Temos confianza en todos os membros do
consello escolar para expoñer as nosas opinións
con total tranquilidade.

5. Recibimos información axeitada a respecto dos
temas a tratar.

4. Mantemos informados a todos do tratado nas
reunións.

3. Teño a sensación de que formamos un equipo.

2. A asistencia ás reunións é regular, soamente se
falta cando hai razóns moi xustificadas.

1. Tense en conta a opinión de cada un dos
membros independentemente do sector que
represente.

ENUNCIADOS CUESTIÓN 30

Na seguinte táboa reproducimos por sectores a resposta maioritaria á cuestión número 30 do cuestionario, indicando a opción resultante e a porcentaxe
tendo en conta os resultados sinalados nas táboas anteriores.
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* Cuestión 31: Sinale a opción que se achega máis á idea que vostede ten do que debe ser a participación dos
pais e nais na educación dos seus fillos:
* Cuestión 32: Sinale a opción que se achega máis á idea que vostede ten do que debe ser a participación dos
alumnos no centro escolar:
* Cuestión 33: Sinale a opción que se achega máis á idea que vostede ten do que debe ser a participación dos
profesores no centro escolar: (Ver táboa no anexo)

CUESTIÓN 31

CUESTIÓN 32

CUESTIÓN 33

ALUMNADO (27)
PRIMARIA (67)

1, 2, 4
4, 2, 1

4, 1, 5
4, 1, 2

3, 1, 5
4, 3, 6

FAMILIAS

SECUNDARIA (40)

4, 1, 2

4, 1, 5

3, 1, 5

CONCERTADA (2)

4, 2, 1

4, 1, 2

3, 1, 2

PROFE-

PRIMARIA (55)

1, 4, 2

4, 1, 3

3, 4, 6

SORADO

SECUNDARIA (62)

1, 4, 2

4, 1, 2

3, 4, 6

EQUIPOS

PRIMARIA (47)

1, 2, 4

1, 4, 2

3, 6, 5

DIRECTIVOS

SECUNDARIA (34)

4, 1, 2

4, 1, 2

3, 4, 5

CONCERTADA (2)

2, 1, 4

4, 1, 2

3, 1, 2

4, 1, 2
4, 6

2, 1, 4
4, 6

3, 4, 1
3, 5, 6

SECTOR

PERSOAL NON DOC./CONCELLO (21)
CENTROS DE RÉXIME ESPECIAL (7)

participación pais/nais

participación
alumnado

participación
profesorado

Na cuestión 31 todos os sectores coinciden en sinalar os enunciados 1. Permanecer informados sobre
a aprendizaxe dos seus fillos,, 2. Asistir ás reunións que o centro convoque para pais e nais e 4. Ademais de
estar informados, debater e achegar suxestións ao centro como aqueles que mellor indican cal debe ser a
participación das familias no centro escolar, aínda que en distinta orde, coa única excepción dos
membros de consellos escolares de centros de réxime especial que introducen como enunciado o
número 6. Intervir, sen inmiscirse naquelas cuestións que son propias da dirección e dos profesores.
Na cuestión 32 (referida á participación do alumnado) son os enunciados 1. Permanecer informados
de todo o que acontece no centro, 2. Pertencer a algunha asociación de alumnos e 4. Ademais de estar
informados, debater e achegar suxestións ao centro os máis elixidos, aínda que tamén aparecen os demais.
Como na cuestión anterior, o enunciado 6. Intervir, sen inmiscirse naquelas cuestións que son propias da
dirección e dos profesores. soamente nos centros de réxime especial.
Na cuestión 33 (referida á participación do profesorado) aparecen sinalados todos os enunciados,
con predominio do enunciado 3. Ademais de estar informados, debater e achegar suxestións ao centro.

77
79

Informe A participación da comunidade educativa na mellora da calidade do ensino

Informe A participación da comunidade educativa na mellora da calidade do ensino

x

Cuestión número 34: Agora, faga calquera observación ou suxestión que considere importante sobre
calquera aspecto relacionado cos consellos escolares:.

COMENTARIOS CUESTIÓN NÚM.34
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Gráfico 20: Numero de comentarios á cuestión número 34 por sectores e tipoloxía de centro educativo.
* Centro de Educación Infantil e Primaria, Colexio Público Integrado, Instituto de Ensinanza Secundaria, Centro Integrado
de Formación Profesional, Conservatorio Superior de Música, Centro Privado Concertado.

O baleirado das observacións feitas na cuestión número 34 dispoñémolo por sectores e
tipoloxía de centro escolar:
PAIS E NAIS:
1. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Centro de Educación Infantil e Primaria:
a. Os pais e nais somos elixidos e convocados para asistir ao consello escolar e
ninguén nos asesora sobre cal é a nosa función no mesmo, nin as funcións que ten
este órgano de participación. Non sabemos realmente que é o que podemos facer a
través do consello escolar.
b. A maioría das veces saio do consello escolar coa sensación de que fun dar unha
volta ao centro a intercambiar unhas palabras cos profesores. Ademais, no meu
centro non hai representantes dos alumnos; non sabemos tampouco se ten que
habelos.
c. Hoxe en día o consello escolar é máis ben un medio de comunicación entre pais e
profesores, porque quen ten que tomar as decisións é a dirección.
2. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Colexio Público Integrado:
a. As nais e os pais precisamos moita información sobre lexislación educativa.
b. A Consellería de Educación debería consultar previamente coas APAs as grandes
medidas educativas que van adoptar e non soamente cos directivos da Federación
de APAs.
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3. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Colexio Público Integrado:
a. Os consellos escolares son coma un goberno que ten maioría absoluta (a docente).
Como están agora mesmo non serven para nada. No momento que os pais
preguntan algo xa pensan que os queres vixiar e saber o que fan ou non fan.
b. No noso centro, ninguén quere acudir aos consellos escolares, porque aínda por
riba, rinse de ti.
4. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Centro Privado Concertado que imparte Educación Secundaria Obrigatoria:
a. Nos temas conflitivos de verdade os pais e nais non temos ningún tipo de poder.
Estamos en minoría e á hora de votar sempre decide a dirección. Debería estar
máis igualado o número de representantes de cada sector.
b. Os temas xeralmente xa nos chegan dados e simplemente nos informan (rendición
de contas, admisión de alumnado, profesorado, etc.).
5. Pai, socio dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Centro Privado Concertado que imparte Educación Infantil, Primaria e Secundaria
Obrigatoria:
a. Carecemos de información e tamén de formación. Cando imos adquirindo certa
experiencia xa o temos que deixar.
b. Os representantes de pais e nais e os do alumnado funcionamos como unidades
autónomas, sen coordinación.
c. Moitas veces nos atopamos co muro da dirección do centro que non ten en conta
nin as máis mínimas opinións.
6. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Os consellos escolares deberían ter máis competencias.
7. Pai, socio dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Gustaríame que todo o que afecta ao centro fora planificado polo consello escolar,
coñecendo todas as posibilidades de actuación para poder realizar achegas e
suxestións que intenten optimizar o funcionamento do centro escolar.
b. Gustaríame que se puidera avaliar o traballo de todos os departamentos e coñecer
as actividades de cada un deles.
8. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Para poder participar cómpre coñecer previamente a información de todos os
puntos que se van tratar nas reunións.
9. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Cómpre axilizar as reunións, sintetizando os problemas importantes e as súas
solucións.
10. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Teño experiencia nos consellos de centros de primaria e secundaria e penso que
funcionan mellor os consellos escolares de centros de primaria xa que se acepta
mellor a participación dos pais e nais e contan máis coa súa opinión.
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11. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Teño a sensación que os pais e nais imos ao consello escolar simplemente a
ratificar o que se nos propón e normalmente con pouca ou nula información
previa para podermos meditar ou solicitar a opinión daqueles a quen
representamos.
12. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Debería existir un control verdadeiro sobre o funcionamento dos centros. No noso
centro dificúltase todo canto se pode a participación dos pais e nais e do alumnado.
Alí soamente escoitamos ao director que en plan paternalista só nos deixa intervir
ás veces en rogos e preguntas. Non se escoita ningunha proposta que non sexa da
dirección do centro. Estase impedindo o funcionamento dun órgano democrático
de participación tan importante na educación.
13. Pai, socio dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. A información do consello escolar debería estar ao dispor de todos coa suficiente
antelación para poder estudar, debater e presentar propostas no propio consello
escolar.
14. Pai, socio dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Non se remite información previa ás reunións do consello escolar. Deberíase ter
analizada con antelación para poder facer propostas concretas e poder analizalas.
15. Pai, presidente dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Nas reunións do consello escolar pódese debater canto se desexe, pero realmente
non se toman decisións. É coma unha reunión de coñecidos tomando un café.
Considérome unha persoa moi participativa e sobre a mesa do consello escolar
poño moitas problemáticas de maior e menor grao: peso das mochilas, vixilancia e
seguridade do centro, métodos non moi coincidentes entre o profesorado das
mesmas materias, a sensación que temos os pais dunha esaxerada presión para
acadar bos resultados en selectividade, o cal orixina que estudantes de capacidades
normais queden polo camiño... E fálase, discútese, coméntase, pero ¿decisións?
¡Non se realiza nin unha soa votación no transcorrer das reunións! Como moito,
logo de presentar as contas, pregúntase se hai algunha dúbida. E ¿como sabemos
nós os medios cos que conta o centro para conseguir máis ingresos? ¿Como
sabemos nós cal é o proceso para participar en proxectos que redunden en
melloras de dotacións, instalacións, etc.? ¿Que medios ten o centro para xerar
recursos?
b. Falta información previa. Sobra corporativismo entre os docentes e, por suposto,
falta o compromiso das familias. Pero para iso estamos os que estamos, para
intentar mellorar o funcionamento.
16. Pai, socio dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Creo que os consellos escolares son unha “fantochada”.
b. ¿Que se pode esperar dun consello escolar onde o representante do concello non
aparece nunca? ¿Que se pode esperar se o representante do persoal de
administración e servizos brilla pola súa ausencia?
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c. ¿Que se pode esperar se os representantes do profesorado forman unha alianza
para sacar adiante as súas propostas sen debater?
17. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Debería haber máis representantes das familias no consello escolar, tendo en conta
que lles corresponde arredor dun 70% do proceso educativo.
18. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Instituto de Educación Secundaria:
a. Os consellos escolares deberían ser máis obxectivos en cuestións académicas e non
inmiscirse en aspectos e tendencias políticas de calquera índole. Deberían centrarse
máis nas formas de educación.
19. Nai, socia dunha APA e representante dos pais e nais no consello escolar dun
Centro Integrado de Formación Profesional:
a. No meu centro o consello escolar non se reúne nin unha vez ao trimestre como é
preceptivo. A Administración permite que isto sexa así, a pesar das denuncias.
b. Non estou moi segura de que todo isto sirva para algo xa que desconfío que a
Administración educativa queira intervir naqueles casos demostrados nos que se
vulnera a legalidade.
PROFESORADO
20. Profesora, membro do consello escolar dun Colexio de Educación Infantil:
a. O consello escolar é o órgano de participación, comunicación e representación que
marca a vida do noso centro. As relacións entre todos os seus membros é moi boa
e todos colaboran na mellora do centro. É de agradecer que o representante
municipal asiste sempre e ademais é moi participativo.
21. Profesor, membro do consello escolar dun Colexio de Educación Primaria:
a. O principal é que haxa un entendemento entre todos os sectores da comunidade
educativa e que non exista desconfianza mutua entre eles. Sobre todo debe ser
prioritaria a educación do alumnado, con todo o que iso implica: aprendizaxe,
convivencia, disciplina, atención, respecto e interese por saber.
22. Profesora, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. Débese informar debidamente aos pais e nais nas reunións de principio de curso do
que significa realmente participar no consello escolar e que esa participación é
imprescindible para a boa marcha do centro.
b. O consello escolar debe ser algo vivo e non soamente de trámite como
habitualmente vén sendo.
c. O alumnado que participa no consello escolar tería unha moi boa oportunidade de
aprendizaxe se nas reunións o profesorado e os pais tiveran unha participación real
e efectiva.
23. Profesor, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. Os consellos escolares deberían ter máis atribucións para así poder resolver
cuestións disciplinarias, de organización...
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24. Profesor, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. Débense arbitrar os procedementos para evitar que algún sector quede sen ter
representantes no consello escolar.
b. Debe haber un catálogo de “boas prácticas” de coñecemento xeneralizado.
c. Débese avaliar o funcionamento e composición do consello escolar para as
prácticas dos equipos directivos.
d. Cómpre arbitrar fórmulas de asesoramento, control externo e reclamación para
evitar a instrumentalización do consello escolar pola dirección do centro.
e. Cómpre ampliar o número de aspectos funcionais dos centros que deben contar co
coñecemento do consello escolar.
25. Profesor, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. Non estaría de máis comparar a nosa tarefa coa doutros consellos escolares da
zona, o que nos levaría a un enriquecemento de ideas beneficioso para todos.
26. Profesor, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. Os consellos escolares son fundamentais para mellorar a calidade da educación nos
centros educativos.
b. Hai que mellorar a súa capacidade de traballo como equipo e ampliar a súa
incidencia real na actividade dos centros educativos.
27. Profesora, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. Aínda que pareza retrógrado, creo que dende que os pais e os alumnos pertencen a
un órgano colexiado como é o Consello Escolar, a actividade dos centros tomou
un cariz que non era o desexado. Agora todos se consideran capacitados para
xulgar a actividade dun profesor. Os pais e nais entendemos que temos a
capacidade de explicarlle a un profesor como ten que actuar na aula, como ten que
explicar para que o noso fillo entenda e non se sinta molesto e tamén esiximos que
eduquen a quen nós non somos quen de educar. ¡Iso si!, non ofender ao pequeno.
O pequeno pódese ofender cun “¡Non sexas maleducado!”. Non encontro o bo da
participación dos pais e alumnos na xestión dos centros.
28. Profesora, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. A elección do equipo directivo debería volver a ser competencia do consello
escolar. Esta designación nunca debería traspasar as fronteiras do centro.
29. Profesora, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. Asistín como nai ao consello escolar, agora como profesora. Creo que cada vez o
consello escolar ten menos atribucións.
30. Profesora, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. Debe ser o consello escolar quen elixe ao director.
31. Profesor, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. As APAs necesitan un local para se reuniren e preparar os consellos escolares.
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b. Deberían subvencionarse os gastos das reunións.
c. Debería darse publicidade por medios impresos e doutro tipo toda a información
referida ao funcionamento dos consellos escolares.
d. Debemos propoñer ideas para fomentar a participación dos pais e nais, alumnado e
representantes municipais.
32. Profesora, representante do profesorado no consello escolar dun Instituto de
Educación Secundaria:
a. O consello escolar é importante na toma de decisións que están relacionadas con
aspectos externos ao centro: relación co pobo, actividades lúdicas...
b. Normalmente funciona como órgano de control e de lexitimación, máis que de
toma de decisións.
c. Non debe pertencer ao consello escolar alumnado conflitivo, profesorado que non
leve un curso académico no centro, pais e nais de alumnos que non leven un curso
académico no centro, e alumnado nas mesmas circunstancias.
d. Non debe ser un lugar para tratar cuestións particulares, agás en moi contadas
ocasións de importante gravidade.
33. Profesora, representante do profesorado no consello escolar dun Conservatorio
Superior de Música:
a. Quero salientar que ás reunións do consello escolar do que formo parte nunca
asistiu o representante municipal o que reflicte claramente a total ausencia de
colaboración do concello.
34. Profesor, representante do profesorado no consello escolar dun Conservatorio
Superior de Música:
a. Non temos claros os obxectivos de cada reunión. Necesitamos máis información
previa.
b. Quizais necesitamos que nos dean un curso sobre dinámica de grupos, resolución
de conflitos, etc.
EQUIPOS DIRECTIVOS
35. Directora dun Colexio de Educación Infantil e Primaria:
a. A pesar da información achegada ás familias en varias ocasións, a participación dos
pais e nais nas eleccións ao consello escolar foi baixísima. Isto é curioso pois
despois ás reunións de pais e nais asisten axiña e practicamente todos.
36. Director dun Colexio de Educación Infantil e Primaria:
a. Ultimamente perdéronse as gañas de participar, especialmente no sector de pais e
nais.
37. Director dun Colexio de Educación Infantil e Primaria:
a. O consello escolar propicia a participación democrática de todos os sectores que
interveñen no proceso educativo. Teoricamente, necesario e efectivo; na práctica,
como todas as cousas potencialmente boas, depende do uso que se faga del.
38. Director dun Colexio de Educación Infantil e Primaria:
a. O prazo marcado pola Lei para a renovación de membros do consello escolar é
extemporánea con respecto ao curso académico. Cando este comeza e chega ao
mes de decembro constitúese un novo consello escolar (como aconteceu este
curso). Este proceso debérase facer no mes de setembro.
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39. Director dun Colexio Público Integrado:
a. Estou de acordo en que todos os compoñentes da comunidade educativa
colaboren co centro. De todas as maneiras considero que os aspectos de
programación, avaliación e recuperación é traballo do profesorado. É na Comisión
de Coordinación Pedagóxica, no Claustro, nos Equipos de Ciclo e nos
Departamentos onde se establecen as directrices do centro sobre estas cuestións
directas da docencia.
40. Directora dun Instituto de Educación Secundaria:
a. A participación das familias e do alumnado mellórase dándolles máis información e
valorando máis a súa presenza e opinións.
41. Director dun Instituto de Educación Secundaria:
a. A vida do centro debe ser democrática, non debe estar politizada, nin manipulada
por ningún sector.
b. Os alumnos e alumnas deben participar no consello escolar en función da súa
madurez e responsabilidade e endexamais deben ser usados por outros colectivos
diferentes aos que eles representan.
c. O consello escolar debe traballar na procura de facer cidadáns de mañá
responsables, traballadores e con curiosidade polas cousas boas.
42. Xefe de estudos dun Instituto de Educación Secundaria:
a. Habería que darlle máis peso ao Claustro de profesores, ou cando menos o mesmo
có Consello Escolar.
43. Secretaria dun Colexio de Educación Infantil e Primaria:
a. As decisións que tome o consello escolar por votación entre os seus membros
deberían ser respectadas pola Inspección educativa e polo Delegado de Educación.
44. Secretaria dun Colexio de Educación Infantil e Primaria:
a. Creo que a lexislación é moi progresista e que outorga en teoría un papel moi
importante ao consello escolar. O problema é a interpretación que cada un fai da
Lei. ¿Ata que punto se aplica, ou ata que punto se entende a verdadeira filosofía da
Lei? Ás veces parece que con cumprir coas formas (por exemplo, ter constituído o
consello escolar con todos os seus membros) xa é suficiente. Sen embargo, a pura
realidade pode ser que os membros do consello escolar sexan verdadeiros
convidados de pedra aos que se manipula con medias verdades e aos que, en
realidade, non se ten intención nin de formar nin de informar.
45. Director dun Conservatorio Profesional de Música:
a. O principal problema é a falta de información, tanto para o profesorado, coma
para os pais, nais e alumnado de todos os cambios lexislativos que afectan ás
funcións dos consellos escolares e saber cales son as posibilidades reais que teñen
para solucionar os problemas dos centros.
PERSOAL NON DOCENTE
46. Administrativa, representante do persoal de administración e servizos nun Instituto
de Educación Secundaria:
a. As reunións do consello escolar son simples formalidades. A única información
que se recibe é a que proporciona a convocatoria e a copia das actas que soamente
recollen os acordos acadados e non os puntos importantes das deliberacións.
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b. O persoal de administración e servizos está nunha posición moi particular. Cando
pretende opinar certos sectores do profesorado intentan pecharlle a boca.
c. As opinións e posturas particulares sobre os conflitos que ocorren no centro son
consensuados en reunións previas á do consello escolar e cando se tratan
oficialmente xa está todo pactado.
d. O profesorado que participa no consello escolar é liberado de dúas horas semanais
de docencia. Non debería ser así, dese xeito os que decidiran formar parte deste
órgano faríano por vocación, co ánimo de mellorar realmente o funcionamento do
centro.
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Gráfico 21: Contido das observacións que os distintos sectores fixeron na cuestión número 34.
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Gráfico 22: Temas con máis observacións na cuestión número 34.
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9. CONSIDERACIÓNS XERAIS SOBRE O
FUNCIONAMENTO DOS CONSELLOS
ESCOLARES
As consideracións xerais sobre o funcionamento dos consellos escolares de centros de ensino
non universitario están fundamentadas nas intervencións dos asistentes ás reunións e na
información recollida nos cuestionarios que voluntariamente se achegaron ao Consello Escolar de
Galicia. Están agrupadas en torno a tres grandes temas: a participación, a información e a composición dos
consellos escolares e servíronnos para elaborarmos a táboa 8: Indicadores de boas prácticas no
funcionamento dos consellos escolares.

9.1. A participación no consello escolar.
A palabra “participación” -que encerra unha problemática complexa- foi a máis repetida nestes
encontros. Todos estamos de acordo que é a palabra chave que lle dá coherencia e cohesión ao
sistema educativo e que é o que posibilita a mellora da calidade do ensino. Xa no Preámbulo da
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación se destaca que a responsabilidade do éxito escolar de
todo o alumnado non só recae sobre o alumnado individualmente considerado, senón tamén sobre as súas familias, o
profesorado, os centros docentes, as administracións educativas e, en última instancia, sobre a sociedade no seu
conxunto, responsable última da calidade do sistema educativo.
A participación implica tomar parte activa na construción, desenvolvemento e avaliación do
proceso educativo no centro escolar. O dereito a participar vén da nosa condición de cidadáns, de
membros dunha comunidade educativa e de axentes da propia formación. Pero tamén é un deber:
Temos a obriga de participar na construción dunha escola mellor, dunha sociedade mellor. A
participación é o valor básico para a formación de cidadáns autónomos, libres, responsables e
comprometidos cos principios e cos valores da Constitución. Neste senso, a función educativa da
familia debe dimensionarse dentro da participación cidadá.
A Administración educativa garante a participación da comunidade educativa na organización,
o goberno, o funcionamento e a avaliación dos centros educativos a través dos consellos escolares,
que se converten nos instrumentos que posibilitan a participación de todos os sectores da
comunidade educativa na definición do proxecto e da xestión de cada centro (Artigo 119 da LOE).
A pesar de todo isto, os atrancos cos que se atopan fundamentalmente as familias á hora de
participar real e activamente nos centros a través dos consellos escolares son nalgúns casos
bastante significativos. Falta de información, de formación e asesoramento son algúns dos
atrancos que segundo manifestan dificultan a súa participación e que determinan a perda de
entusiasmo. Segundo unha nai, representante dunha APA no consello escolar dun centro de
educación infantil e primaria os pais e nais somos elixidos e convocados para asistir ao consello escolar e
ninguén nos asesora sobre cal é a nosa función no mesmo, nin as funcións que ten este órgano de participación. Non
sabemos que é o que podemos facer a través do consello escolar. Un pai, representante dos pais e nais no
consello escolar dun centro privado concertado di que moitas veces nos atopamos co muro da dirección do
centro que non ten en conta nin as máis mínimas opinións. Sen embargo, segundo os datos recollidos na
enquisa, máis do 80% dos que contestaron manifestan que o nivel de información que reciben
para debater os temas é bastante ou moito.
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As porcentaxes de participación do resto de sectores nos procesos electorais é máis elevada: o
profesorado presenta a máis alta (85%), o alumnado un 54% e o persoal non docente un 57%.
Manifestouse que unha vez que o consello escolar está constituído, a participación das familias
(sobre todo) e do alumnado vai pasando do entusiasmo inicial ao desacougo progresivo. No caso
do alumnado púxose de manifesto ademais que é un dos sectores con menos presenza en canto a
intervencións nas reunións. Esta circunstancia débese a moitos factores, entre os que se
destacaron:
x O horario no que se desenvolven as reunións non permite a conciliación da vida laboral e
familiar dos pais e nais xa que con máis frecuencia do que puideramos pensar se convocan
dentro da xornada laboral destes. Unha nai púxoo de manifesto na reunión da Coruña cando
dixo moitas veces se convocan en horario que soamente favorece a asistencia do profesorado, pero non dos
pais.
x Os temas que se debaten xa están pactados de antemán no claustro de profesores. Os pais e
nais non poden decidir co seu voto e reclaman insistentemente unha representación máis
equitativa entre os sectores representados no consello escolar. Un director manifestou que na
práctica estamos ante unha participación intranscendente, burocratizada e dominada polo profesorado.
x Tamén se queixaron de falta de información. Segundo os datos recollidos na enquisa a
información precisa para debater os temas no consello escolar se presenta maioritariamente
no transcorrer da reunión e de diversas formas e non previamente e por escrito -que é o
máis aconsellable-, a pesar de que logo esa información é considerada suficiente.
A pesar de que os obxectivos perseguidos polas familias e o profesorado coinciden en canto a
que buscan mellorar a calidade do ensino no seu centro, o certo é que perciben desconfianza entre
os distintos sectores e consideran que o alumnado é o gran prexudicado por esta situación. Esta
percepción da existencia de desconfianza entre as familias e o profesorado foi exposta tanto por
parte dalgúns profesores cando sinalaban os profesores vemos aos pais e ás nais de lonxe e coma un obstáculo
como por parte das propias familias: no momento que os pais preguntan algo xa pensan (os profesores) que os
queres vixiar e saber o que fan ou non fan.
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Tamén se puxeron de manifesto opinións que consideraban que a mellor forma de
participación das familias é respectar e apoiar a autoridade dos docentes, esixir o cumprimento do
proxecto educativo (previamente coñecido) e manter a coherencia educativa casa/escola para
fomentar os valores de respecto e esforzo: Os pais e nais debemos confiar na profesionalidade do
profesorado, o cal non quere dicir que non poidamos cuestionalo todo.

9.2. A información.
Un dos requisitos básicos para poder participar e tomar decisións coherentes é estar
informado. Así o consideran tanto os pais como o profesorado. Débeselles facilitar información a
todos os sectores implicados no proceso educativo. Como xa indicamos anteriormente, máis dun
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80% dos que cubriron as enquisas consideran que o nivel de información recibida para poder
debater os temas é bastante ou moito, sen embargo (xa o sinalamos) a práctica máis aconsellable
para facilitar a participación e a transparencia é facilitar esa información por escrito e previamente
e é, segundo revelan os datos recollidos, a menos frecuente. Neste sentido recolléronse varias
manifestacións como por exemplo a dunha nai que di que para poder participar cómpre coñecer
previamente a información de todos os puntos que se van tratar nas reunións. Outra comenta: teño a sensación
que os pais e nais imos ao consello escolar simplemente a ratificar o que se nos propón e normalmente con pouca ou
nula información previa para podermos meditar ou solicitar a opinión daqueles a quen representamos. Esta
intervención é coincidente cos datos que nos ofrece a cuestión 22 xa que todos os sectores, agás os
equipos directivos de secundaria, afirman nunha maior porcentaxe que nunca ou soamente ás veces
se reúnen con antelación para defenderen posturas comúns.
Tamén se demanda máis información por parte do profesorado: non temos claros os obxectivos de
cada reunión. Necesitamos máis información previa. O director dun conservatorio vai máis alá cando
afirma que o principal problema é a falta de información, tanto para o profesorado, como para os pais, nais e
alumnado de todos os cambios lexislativos que afectan ás funcións dos consellos escolares e saber cales son as
posibilidades reais que teñen para solucionar os problemas dos centros.

9.3. A composición dos consellos escolares.
A LOE (na Disposición derradeira primeira, apartado 8. Modificación da Lei orgánica 8/1985,do 3
de xullo, reguladora do dereito á educación) introduciu un cambio na composición dos consellos
escolares dos centros privados concertados que permite a representación dos concellos. Esta
modificación foi considerada moi positiva por parte do sector da administración local.
No caso dos consellos escolares de centros de educación especial, ou nos que existan unidades
de educación especial, tamén se debería incorporar ao consello escolar un pai/nai dun alumno ou
alumna con necesidades educativas especiais.
En canto á representatividade do sector do profesorado nos consellos escolares municipais
faise ver a necesidade de dotalos dunha maior flexibilidade e equidade na distribución dos
representantes da ensinanza pública e privada, proporcionalmente ao seu número real en cada
concello.
Todos os sectores, aínda que de xeito máis numeroso as familias, propoñen unha composición
dos consellos escolares máis equitativa, o cal supón un aumento no número de representantes de
pais/nais e alumnado. Varios pais demandan que se deberá buscar un maior equilibrio entre os pais e o
profesorado, opinan que a representación das familias é mínima e debería ser paritaria con respecto ao profesorado.
Estas apreciacións tamén foron compartidas nalgunha intervención do sector do profesorado: hai
un déficit democrático na composición dos consellos escolares; débese buscar a equidade nos representantes dos
distintos sectores.
Cómpre recordar cal é a composición dos consellos escolares segundo a LOE:
Artigo 126. Composición do consello escolar.
1. O consello escolar dos centros públicos estará composto polos seguintes membros:
a) O director do centro, que será o seu presidente.
b) O xefe de estudos.
c) Un concelleiro ou representante do concello en cuxo termo municipal estea radicado o
centro.
d) Un número de profesores, elixidos polo claustro, que non poderá ser inferior a un terzo do
total dos compoñentes do consello.
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e) Un número de pais e de alumnos, elixidos respectivamente por e entre eles, que non poderá
ser inferior a un terzo do total dos compoñentes do consello.
f) Un representante do persoal de administración e servizos do centro.
g) O secretario do centro, que actuará como secretario do consello, con voz e sen voto.
Estes criterios de distribución equitativa de representantes tamén se trasladan á composición
do Consello Escolar de Galicia, órgano no que consideran que os alumnos están deficientemente
representados e ademais por estudantes que non están a cursar a ensinanza secundaria.

9.4 Indicadores de boas prácticas.
Tendo en conta estas consideracións sobre os aspectos máis determinantes no funcionamento
dos consellos escolares de centros de ensino non universitario presentamos a seguinte táboa con
indicadores de boas prácticas que cremos contribuirán a mellorar a participación de todos os
sectores da comunidade educativa no funcionamento e goberno dos centros.
INDICADORES DE BOAS PRÁCTICAS NO FUNCIONAMENTO DOS
CONSELLOS ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS
ELECCIÓNS

x
x
x
x

O horario das votacións establécese en distintas bandas horarias.
A comunicación proporciónaselles a todos os sectores por varias canles.
Organízanse actos para fomentar a participación.
Permítese o voto por correo.

COMPOSICIÓN

x

Procúrase que no Consello estean representados todos os sectores na súa
totalidade e que exista a estabilidade que posibilita a lexislación.

x
x

Desenvólvese máis dunha reunión por trimestre.
Planifícase o calendario de reunións e a orde do día coa participación de todos os
sectores.
Convócanse as reunións con suficiente antelación.
Adáptanse os horarios tendo en conta as necesidades da maioría dos membros.
As sesións desenvólvense nun clima de traballo distendido e nun ambiente de
participación e colaboración fomentando o respecto e a tolerancia.

x
x
x

REUNIÓNS

x

INFORMACIÓN

TOMA DE
DECISIÓNS

x
x
x
x
x
x
x
x

FUNCIÓNS
x
x

Facilítase, xunto coa convocatoria, a copia da acta da reunión anterior e toda a
documentación precisa sobre os temas a tratar.
Os membros do Consello coñecen os aspectos lexislativos fundamentais para o
desenvolvemento das súas funcións.
Tómanse decisións, faise o seguimento e avalíanse os resultados.
O equipo directivo aplica os acordos do Consello.
Cada sector presenta as súas propostas de traballo.
Desenvólvense sesións previas e posteriores en cada sector para preparar as
reunións e dar conta das decisións tomadas.
Hai vontade de consenso e os distintos sectores non manteñen posturas
inamovibles.
Os distintos sectores representados coñecen cales son as súas funcións e a
materia lexislativa básica pola que se rexen estes órganos colexiados.
Cúmprense os pasos a dar para a elaboración dos principais documentos do
centro: Proxecto Educativo, Programación Xeral Anual e Regulamento de
Réxime Interno.
Particípase na elaboración da Memoria Anual, a cal leva incluída a necesaria
avaliación tanto interna como externa.
Tómanse decisións tendo en conta o posto de manifesto na Memoria Anual.

Táboa 8 : Indicadores de boas prácticas no funcionamento dos consellos escolares.
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10. REFLEXIÓNS E RECOMENDACIÓNS.
1. Fomento da participación da sociedade na educación:
A educación é unha tarefa común, colectiva, na que todos debemos implicarnos. Por iso
cómpre xerarmos unha cultura de participación cidadá na que os compoñentes dos distintos
sectores compartan coñecementos, actitudes, emocións e valores con relación ao feito de educar.
A sociedade actual demanda persoas que saiban convivir nun clima de respecto, tolerancia,
liberdade e participación. Estas aprendizaxes non poden realizarse soamente dende un marco
teórico; interiorízanse, compréndense e concrétanse no exercicio cotiá da participación colectiva.
Así, os centros educativos deben organizarse democraticamente xa que ademais de ensinar, teñen
que educar nos valores anteditos e, en consecuencia, téñense que organizar democratizando o seu
funcionamento e abríndose á participación de toda a sociedade.

2. Proxecto Educativo de Centro como compromiso de toda a
comunidade educativa:
O proxecto educativo, baseándose nas características sociais e culturais do centro, recolle os
valores, os obxectivos e as prioridades e procedementos de actuación. Inclúe os fins e as
intencións educativas de acordo coa propia identidade do centro. O proxecto educativo de centro
é en definitiva, o que pode permitir aplicar a autonomía pedagóxica e organizativa a través do
compromiso de toda a comunidade educativa. Unha das claves para a mellora da calidade dos
centros educativos está en fixar “entre todos e todas” neste instrumento de xestión uns obxectivos
claros e doados de acadar e progresivamente cada ano ir incorporando metas máis ambiciosas.

3. Xestión participativa e control democrático dos centros educativos:
A xestión democrática dos centros educativos leva parello un sistema de avaliación rigoroso,
tanto interno coma externo, cualitativo e cuantitativo que permita obter a información precisa para
sabermos o grao de consecución dos obxectivos propostos. Os centros educativos teñen que
instalarse progresivamente nos sistemas de avaliación integral do seu funcionamento como sistema
básico de mellora da calidade do ensino. E eses procedementos non se poden levar a cabo
deixando á marxe a calquera dos sectores implicados. Non se trata de avaliar para castigar,
penalizar, restrinxir... Trátase de avaliar para coñecer cales son os atrancos que dificultan a mellora
da calidade do ensino no noso centro para poder actuar con eficacia e optimizar o sistema. Non
debemos terlle medo á autonomía dos centros educativos. A autonomía leva parella a
responsabilidade, o control e a necesidade de render contas. Por iso, cómpre xerarmos nos centros
esa cultura de avaliación e de mellora continua.
Por outra banda, os centros deben estar abertos á innovación, á investigación e á reflexión
compartidas. O modelo que se debe seguir debe fundamentarse nunha xestión participativa e nun
control democrático e debe procurarse o traballo conxunto de todos os integrantes da comunidade
educativa para acadar uns obxectivos compartidos. Estamos ante un dos retos máis importantes
dos centros educativos nestes próximos anos. Canto antes nos enfrontemos á necesaria avaliación,
antes melloraremos a calidade dos nosos centros e, como consecuencia, a do sistema educativo.
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4. O Consello Escolar, órgano de goberno dos centros educativos:
4.1. Composición:
O artigo 126 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación determina a composición do
consello escolar dos centros públicos. O número de representantes do profesorado non poderá ser
inferior a un terzo do total dos compoñentes do consello. O número de representantes dos pais e
dos alumnos non poderá ser inferior a un terzo do total dos compoñentes do consello.
Nalgunhas intervencións de alumnos, pais e profesores ponse de manifesto o desexo de acadar
unha composición do consello escolar máis equitativa. Iso significa que os pais e os alumnos
deberían contar cun número maior de representantes. Consideramos que estamos nun momento
clave no que se debería reflexionar sobre a composición deste órgano de goberno e, revisar de ser
o caso, a representación máis equitativa e xusta de todos os sectores.
4.2. Elección de representantes de pais:
Nas eleccións a consellos escolares do 1º trimestre do curso 2006/2007 a participación dos
pais e nais nos procesos electorais foi dun 9% do total dos pais e nais censados. Consideramos que
hai que mellorar a participación neste sector. Para iso propoñemos varias medidas:
x Información detallada polo miúdo con ampla propaganda institucional, apoiada cun labor de
concienciación dinamizado polo equipo directivo, APAs e titores. É moi importante neste
sentido buscar novas canles de comunicación coas familias, proporcionando información
directa e propiciando reunións por cursos, ciclos...
x Publicación no DOG dun calendario único de votacións.
x Apertura das mesas electorais en distintas bandas horarias que coincidan coa entrada e saída
dos alumnos e coa finalización da xornada laboral das familias.
x Posibilitar o voto por correo.
x Corrixir os erros que hai nos censos electorais, sobre todo os propiciados polos cambios da
unidade familiar.
4.3. Competencias:
O exercicio responsable e rigoroso das competencias do Consello Escolar na organización,
goberno, funcionamento e avaliación do centro educativo é a acción máis importante para acadar a
mellora da calidade do ensino a partir do exercicio da participación.
Destacamos a recuperación do protagonismo do Consello Escolar no proceso de elección de
director de centro, aínda que nalgunhas intervencións dos asistentes ás reunións incidíase na
necesaria volta á elección directa do director por parte do Consello Escolar.
Como órgano de participación e coa creación dos observatorios de convivencia, o consello
escolar pode contribuír ao labor de prevención da violencia nas aulas que se debe levar a cabo,
integrando as súas accións na necesaria función titorial e contando co apoio do departamento de
orientación. Precisamente, unha das competencias do consello é Propoñer medidas e iniciativas que
favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos en todos os
ámbitos da vida persoal, familiar e social. Os modelos que se elaboren deben implicar a todos os
sectores da comunidade educativa, proporcionar recursos para o profesorado, o alumnado e as
familias. Deben ir acompañados da necesaria formación e deben elaborarse estratexias de liderado
para conseguir o compromiso real dos educadores e das familias.
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Relaciónase a violencia escolar coa participación na medida en que os centros educativos
deben abrirse á comunidade e instalarse en metodoloxías positivas que teñan por obxectivo a
inclusión e o éxito de todos xa que todos formamos parte do centro.

5. Catálogo de boas prácticas para os equipos directivos:
Consideramos que o papel que os equipos directivos e concretamente os directores teñen que
xogar na dinamización dos consellos escolares é moi importante. Este catálogo de boas prácticas
que presentamos a continuación pode servirlles de axuda:
x
x
x
x
x
x

Convocar as reunións en horas ás que todos poidan asistir.
Facilitar información sobre os temas a tratar coa suficiente antelación.
Manter reunións periódicas e fluídas coas APAs.
Fomentar a participación de todos os sectores educativos.
Colaborar nos programas de formación e nas escolas de pais e nais.
Esixir o desenvolvemento da función titorial e facilitar as reunións da xunta de
delegados.

6. Regulamento de Réxime Interno e normas básicas de funcionamento
do consello escolar:
No Regulamento de Réxime Interno dos centros educativos débense especificar polo miúdo
todas as boas rutinas á hora de mellorar o funcionamento dos consellos escolares, fixando uns
criterios básicos en canto ao xeito de proporcionar información para a aprobación das actas, os
documentos que facilitarán a toma de decisións, o modelo de convocatoria, o prazo de antelación
co que se convocarán..., así como unhas normas básicas de desenvolvemento das sesións.
É necesario convocar con suficiente antelación as reunións do consello escolar e coa
convocatoria achegar toda a documentación necesaria para que os distintos sectores poidan formar
a súa opinión previamente á reunión. No caso do profesorado a información é doado
proporcionala nunha reunión do claustro, normalmente previa á do consello escolar. Non
acontece así cos outros sectores. Posteriormente serían necesarias tamén reunións por sectores
para dar información do acontecido, da toma de decisións, etc. Soamente deste xeito se pode
acadar o compromiso de toda a comunidade educativa.

7. Edición dun manual lexislativo básico e dun manual de boas prácticas
de participación nos consellos escolares:
A falta de información que os distintos sectores teñen de cales son as súas funcións e cal é o
marco lexislativo que posibilita a súa participación na organización, goberno, funcionamento e
avaliación dos centros educativos a través dos consellos escolares pode corrixirse. O Consello
Escolar de Galicia asume o compromiso de editar un manual lexislativo básico para membros de
consellos escolares e un manual de boas prácticas de participación nos centros educativos cando o
desenvolvemento lexislativo da Lei 2/2006, do 3 de maio, de educación o permita.
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8. Escolas de pais e nais:
Unha estratexia de éxito para fomentar a participación das familias na escola é a creación de
escolas de pais e nais. Cada vez é máis necesario que os pais e nais acudan ao centro educativo a
recibiren formación. Por outra banda, a transparencia e a información son a base da participación
e a colaboración das familias na escola. A formación debe acompañar sempre a información, dese
xeito as cousas mellorarán moito.

9. Función titorial e dinamización da participación do alumnado:
O papel que xogan os titores á hora de desenvolveren a súa función é fundamental xa que se
converten nos maiores dinamizadores da participación. Neste caso debemos ter en conta a
importancia que xogan os procesos de elección de delegados de curso e a xunta de delegados. Isto
leva consigo definir perfectamente cal debe ser o papel dos delegados de clase (debe ir moito máis
alá de ir buscar xices a conserxería) e a dinamización das xuntas de delegados facilitándolles tempo,
espazo e recursos para se reuniren.

10. Dinamización e creación, se é o caso, dos Consellos Escolares
Municipais:
A Lei orgánica reguladora do dereito á educación (LODE) de 1985, a que apostou con máis
determinación pola democratización do ensino posibilitando a creación dos consellos escolares,
determinou tamén no seu desenvolvemento a creación do Consello Escolar de Galicia, dos
consellos escolares territoriais e dos consellos escolares municipais a través da Lei 3/1986, do 18
de decembro, de Consellos Escolares de Galicia. Concellos como A Coruña, Santiago de
Compostela, Lugo... e outros, crearon este órgano consultivo antes incluso do 1986 para darlle á
educación o pulo democrático necesario. Pretendían poñer os recursos e os medios necesarios
para acadar a mellora da calidade da educación nos centros situados nos seus límites territoriais.
Hoxe en día, os consellos escolares municipais seguen a funcionar en contados concellos. En
moitos casos, o seu funcionamento limítase a unha reunión anual sen maior transcendencia. Sen
embargo, algunhas experiencias de funcionamento destes órganos demóstrannos o seu valor, a
pesar de que se considera xeralmente que as súas competencias son mínimas.
A colaboración de todos os sectores sociais é básica e fundamental para que as nosas escolas
teñan máis recursos e ofrezan a mellor educación posible. A colaboración nos concellos de cidades
e vilas, por exemplo, dos servizos sociais municipais, do servizo municipal de educación, de
cultura e de deportes, é clave para a optimización de recursos e para o deseño, posta en marcha e
avaliación de proxectos innovadores integrais e globalizadores que buscan unha formación de
calidade para as novas xeracións, peza básica para o desenvolvemento sostible na anelada
sociedade do coñecemento.
Por todas esas razóns comprendemos a preocupación tanto de pais e nais como do
profesorado pola escasa incidencia que estes órganos teñen na educación e o seu interese en
coñecer o proceso de posta en marcha dos mesmos para dende eles intentar dinamizar políticas
educativas municipais que contribúan á mellora da calidade do ensino no seu ámbito.
Os concellos deben comprometerse máis decididamente no papel que deben xogar de cara á
consecución da mellora da calidade do ensino nos centros do seu ámbito e establecer canles de
colaboración con outros municipios.
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ANEXO I
A repercusión das xornadas na prensa
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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.

El Ideal Gallego, 24/01/2007
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La Voz de Galicia, 01/02/2007
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Diario de Ferrol, 15/02/2007
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El Progreso, 28/02/2007

El Progreso, 28/02/2007
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La Voz de Galicia, 08/03/2007

La Voz de Galicia, 14/03/2007

101
103

Informe A participación da comunidade educativa na mellora da calidade do ensino

Informe A participación da comunidade educativa na mellora da calidade do ensino

Diario de Pontevedra, 28/03/2007

La Región, 25/04/2007
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ANEXO II
O cuestionario
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A PARTICIPACIÓN DA
COMUNIDADE EDUCATIVA NA
MELLORA DA CALIDADE DO
ENSINO

Cuestionario básico elaborado para recoller información xeral
sobre a participación e o funcionamento dos consellos
escolares.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2007

Para achegar por correo electrónico:
conselloescolar@edu.xunta.es
Pode descargar o cuestionario en:
http://www.edu.xunta.es/portal
(Pinchar en “Consellería”,
“Órganos
colexiados”, “Consello Escolar de Galicia”)

Para achegar por correo ordinario:
Consello Escolar de Galicia
Rúa San Roque, núm. 2
15704 Santiago de Compostela
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1.- Sexo:
_ home

_ muller

2.- Idade:
_ menos de 20

_ de 21 a 30

_ de 41 a 50

_ máis de 50

_ de 31 a 40

3.- Sector ao que representa:
_ profesorado

_ alumnado

_ persoal non docente

_ pais, nais

_ concello

_ director

_ titular centro priv.conc.

_ xefe estudos

_ secretario

4.- Tipo de centro:
_ centro público

_ centro privado concertado

5.- Nivel educativo:
_ infantil

_ primaria

_ ESO

_ bacharelato

_ ciclos formativos

6.- Número de unidades educativas que configuran o centro:
_ unha

_ entre 2 e 5

_ entre 6 e 10

_ entre 11 e 20

_ entre 21 e 30

_ máis de 30

7.- Número de alumnos matriculados no centro:
_ menos de 20

_ entre 21 e 50

_ entre 51 e 100

_ entre 1001 e 250

_ entre 251 e 500

_ máis de 500

8.- ¿Cantos anos leva como membro do consello escolar?
_ fun elixido este curso escolar

_ _ anos

9.- ¿Elixíronse todos os representantes do seu sector? En caso negativo, ¿cantos
postos quedaron vacantes?
_ si

_ non, quedaron _ _ postos vacantes

10.- ¿Están elixidos todos os representantes posibles de todos os sectores no consello
escolar? En caso negativo, ¿de que sector ou sectores?
_ si

_ non, faltan representantes do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11.- ¿Cantas veces se reuniu o consello escolar durante o actual curso?
_ _ veces.
12.- ¿Cantas veces se reuniu o consello escolar durante o curso escolar 2005/06?
_ _ veces (aproximadamente).
13.- As convocatorias do consello escolar realízanse con dous días de antelación
(ordinario) e un día (extraordinario) ¿Estima que é suficiente?
_ si

_ non
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14.- En caso de que a resposta anterior sexa “non”, ¿con cantos días de antelación cre
que se deberían convocar as reunións ordinarias do consello escolar?
_ tres

_ catro

_ máis de catro

_ planificalas a principio de curso

15.- Dende a súa percepción, ¿canto tempo adoitan durar os consellos escolares?
_ menos dunha hora

_ entre unha e dúas horas

_ máis de dúas horas

16.- Segundo a súa opinión, as reunións do consello escolar son:
_ moi breves

_ breves

_ normais

_ longas

17. ¿Acórdase o horario para cada reunión cos diferentes membros do consello escolar?
_ nunca

_ ás veces

_ habitualmente

_sempre

18.- Dende a súa percepción, ¿cal é a frecuencia de asistencia dos representantes dos
distintos sectores ás reunións do consello escolar?
SECTOR

NUNCA

ÁS VECES

CASE SEMPRE

SEMPRE

1. director
2. xefe de estudos
3. secretario
4. profesorado
5. pais, nais
6. alumnado
7. persoal non docente
8. concello
9. titulares centros priv.
concert. ou os seus
representantes

19.-Dende a súa percepción, ¿canto interveñen nas reunións os representantes dos
distintos sectores do consello escolar?
SECTOR
1. director
2. xefe de estudos
3. secretario
4. profesorado
5. pais, nais
6. alumnado
7. persoal non docente
8. concello
9. titulares centros priv.
concert. ou os seus
representantes
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20.- ¿De que maneira coñece vostede a información necesaria para poder “participar”
no consello escolar?
_ Información por escrito entregada previamente á celebración dunha reunión.
_ Lectura da información por parte do director, secretario..., na reunión.
_ Entrégase por escrito na reunión do consello.
_ Resúmea o director, secretario..., ao longo da reunión.
_ A documentación necesaria está ao noso dispor na secretaría do centro.
_ Non se informa.
21.- ¿Cal cre que é o nivel de información que lle proporcionan para poder debater os
diferentes puntos da orde do día?
_ escaso

_ pouco

_ bastante

_ moito

22.- O sector ao que vostede representa, ¿reúnese con antelación para defender
posturas comúns?
_ nunca

_ ás veces

_ frecuentemente

_sempre

23.- Dende a súa percepción, ¿cal é o coñecemento dos membros do consello das
funcións que lle corresponden ao consello escolar?
SECTOR

MOI POUCO

POUCO

BASTANTE

MOITO

1. director
2. xefe de estudos
3. secretario
4. profesorado
5. pais, nais
6. alumnado
7. persoal non docente
8. concello
9. titulares centros priv.
concert. ou os seus
representantes
24.- De entre os temas seguintes, indique por orde de preferencia os cinco que máis lle
preocupan:
1_ admisión de alumnos
2_ convivencia e disciplina
3_ dereitos e deberes dos alumnos
4_ horarios escolares
5_ orzamentos xerais
6_ programación xeral anual
7_ actividades extraescolares
8_ comedor
9_ transporte escolar
10_ regulamento de réxime interno
11_ elección do director
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12_ renovación de instalacións
13_ renovación de mobiliario
14_ renovación do material docente
15_ perfeccionamento do profesorado
16_ outros asuntos (especificar)
25.- As competencias do consello escolar están establecidas por Lei, non obstante e
independentemente desta regulamentación, sinale da seguinte lista de actuacións
aquelas das que se ocupou o consello escolar e aquelas das que, segundo a súa opinión,
se debería ocupar:
ACCIÓNS

SI

DEBERÍA

1. Establecer directrices para a programación xeral anual.
2. Propoñer obxectivos de aprendizaxe do curso.
3. Establecer estratexias de recuperación para os alumnos.
4. Propoñer criterios de avaliación do rendemento dos alumnos.
5. Propoñer criterios para a adscrición do profesorado.
6. Elaborar o orzamento do centro.
7. Aprobar o orzamento do centro.
8. Organizar actividades culturais.
9. Supervisar o funcionamento económico do comedor escolar.
10. Supervisar os resultados do seguimento da aprendizaxe dos
alumnos.
11. Propoñer criterios para a agrupación de alumnos.
12. Elaborar criterios de adscrición dos titores.
13. Aprobar a selección dos libros de texto.
14. Aprobar o horario escolar.
15. Participar na elaboración da memoria anual.
16. Participar na avaliación da calidade da docencia.
17. Aprobar as actividades extraescolares.
18. Outra/s:

26.- ¿Considera vostede que os acordos tomados polo consello escolar teñen unha
incidencia real no funcionamento do centro?
_ si

_ non

27.- ¿Cre vostede que a actuación do consello escolar incide positivamente sobre os
seguintes aspectos?
ASPECTOS
1. Favorece un mellor funcionamento xeral do centro.
2. Incrementa as relacións entre pais e profesores.
3. Contribúe a que o ambiente de traballo no centro sexa tenso.
4. Quizais non beneficie moito o rendemento dos alumnos.
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5. Favorece a convivencia entre pais, profesores, alumnos e persoal non
docente.
6. Favorece unha liña pedagóxica común de todos os profesores.
7. Outra/s:
28.- ¿Manteñen contacto con outros consellos escolares?
_ nunca

_ ás veces

_ frecuentemente

29.- ¿En que consistiron ou consisten os contactos con outros consellos?
_ reunións

_ actividades conxuntas

_ asistencia a xornadas

_intercambio documentos

_ outros (especificar)

30.- Cubra cunha cruz “x” o cadro que mellor exprese a súa percepción dos seguintes
enunciados referidos ao consello escolar:
ENUNCIADOS

NUNCA

ÁS
VECES

FRECUENTEMENTE

1. Tense en conta a opinión de cada un dos membros
independentemente do sector que represente.
2. A asistencia ás reunións é regular, soamente se falta
cando hai razóns moi xustificadas.
3. Teño a sensación de que formamos un equipo.
4. Mantemos informados a todos do tratado nas reunións.
5. Recibimos información axeitada a respecto dos temas a
tratar.
6. Temos confianza en todos os membros do consello escolar
para expoñer as nosas opinións con total tranquilidade.
7. Deixámonos levar pola rutina á hora de decidir algo.
8. Resulta agradable asistir ás reunións do consello escolar.
9. Todos nos sentimos implicados nunha tarefa común.
10. Dános a sensación de que estamos a perder o tempo.
11. Cremos que a nosa opinión non se ten moi en conta.
12. Intentamos dialogar e convencer con argumentos.
13. Facemos propostas para mellorar o funcionamento do
centro.
31.- Sinale a opción que se achega máis á idea que vostede ten do que debe ser a
participación dos pais e nais na educación dos seus fillos.
1_ Permanecer informados sobre a aprendizaxe dos seus fillos.
2_ Asistir ás reunións que o centro convoque para pais e nais.
3_ Pertencer á APA.
4_ Ademais de estar informados, debater e achegar suxestións ao centro.
5_ Intervir en todas as decisións que afectan ao centro escolar.
6_ Intervir, sen inmiscirse naquelas cuestións que son propias da dirección e dos profesores.
7_ Outra (especificar)
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32.- Sinale a opción que se achega máis á idea que vostede ten do que debe ser a
participación dos alumnos no centro escolar.
1_ Permanecer informados de todo o que acontece no centro.
2_ Pertencer a algunha asociación de alumnos..
3_ Os alumnos van a aprender e o mellor é que se dediquen a iso.
4_ Ademais de estar informados, debater e achegar suxestións ao centro.
5_ Intervir en todas as decisións que afectan ao centro escolar.
6_ Intervir, sen inmiscirse naquelas cuestións que son propias da dirección e dos profesores.
7_ Outra (especificar)
33.- Sinale a opción que se achega máis á idea que vostede ten do que debe ser a
participación dos profesores no centro escolar.
1_ Permanecer informados de todo o que acontece no centro.
2_ Asistir ás reunións.
3_ Ademais de estar informados, debater e achegar suxestións ao centro.
4_ Intervir en todas as decisións que afectan ao centro escolar.
5_ Intervir, sen inmiscirse naquelas cuestións que son propias do equipo directivo.
6_ Intervir en todas as decisións que afectan ao profesorado.
7_ Outra (especificar)
34. Agora, faga calquera observación ou suxestión que considere importante sobre
calquera aspecto relacionado cos consellos escolares.
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