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LIMIAR 

 

 

O Consello Escolar de Galicia, coma órgano superior de consulta e de 

participación de todos os sectores afectados na programación xeral do 

ensino, publica esta Memoria do curso escolar 2014/2015 para dar conta 

das actividades desenvolvidas no seu seo a través de distintas sesións en 

Pleno e Comisión Permanente, especialmente na elaboración de ditames 

sobre textos legais e na presentación de propostas. 
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COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA 

 
Presidente:  
 Jesús Vázquez Abad (Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria) 
 
Vicepresidente:  
 Fernando del Pozo Andrés (Administración Educativa) 
 
 
Representantes de: 
 
Profesores do Ensino Público: 
 Consuelo Campos Acedo (CIG) 
 Xesús Fernández Rivas (CIG) 
 María Luz López Pérez (CCOO) 
 José Raúl Gómez Farto (FETE – UGT) 
 Manuel Astariz Castro (ANPE GALICIA)  
 
Profesores do Ensino Privado 
 Purificación Bernárdez Álvarez (CCOO) 
 Armindo Francisco Mera (FSIE – GALICIA) 
 Gerardo Morano Díaz (FETE – UGT) 
 
Nais e Pais de Alumnos 
 Sara Inés Vega Núñez (CONFAPA) 
 Helena Gómez Vecino (CONFAPA) 
 Alberto Pita Castelo (CONFAPA) 
 María José Mansilla Chao (CONGAPA) 
 María Paz García Fernández de Bescansa (CONGAPA) 
 
Alumnos: 
 Vacante 
 
Persoal de Administración e Servizos: 
 Vacante 
 Ángeles Vilarnovo Cova (UGT) 
 
Titulares de Centros Privados: 
 José Antonio Moar Armas (Federación de Centros de Ensino Privado) 
 Xosé Francisco Martínez Reboiras (Federación de Centros de Educación e Xestión) 
 
Centrais Sindicais: 
 José Manuel Fuentes Fariña (CCOO) 
 Francisco Xesús Anxo Louzao Rodríguez (CIG) 
 Jorge Abrahan Vila Álvarez (UGT) 
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Organizacións Empresariais: 
 José Luis Liñares Louzao (Confederación de Empresarios de Galicia) 
 José Álvarez Carpintero (Confederación de Empresarios de Galicia) 
 
Profesores propostos polos Movementos de Renovación Pedagóxica: 
 José Luis Fernández Díaz (Federación Galega de MRPs) 
 Mercedes Espiño Amil (Coordinadora Galega de MRPs) 
 Xosé Ramos Rodríguez (Coordinadora Galega de MRPs) 
 
Administración Educativa: 
 María del Carmen Cimadevila Cea 
 José Manuel Pinal Rodríguez 
 Jesús Oitavén Barcala 
 Valentín García Gómez 
 Manuel Corredoira López 
 Fernando del Pozo Andrés 
 
Administración Local: 
 María Pilar López García 
 César Longo Queijo 
 Olga Alonso Suárez 
 José Antonio Vigo Lago 
 Miguel Domínguez Alfonso 
 Francisco Magide Bizarro 
 José González Barcia 
 Manuel Luis Álvarez Angueira 
 
Universidade: 
 María Pilar Jiménez Aleixandre 
 Antonio Vara Coomonte 
 
Personalidades de Recoñecido Prestixio 
 Venancio Graña Martínez 
 Daniel Barata Quintas 
 
Seminario de Estudos Galegos 
 Antón Costa Rico 
 
Consello da Xuventude de Galicia 
 Pedro García Puig 
 
Secretario 
 José Alejo Losada Aldrey 
  
 
Delegación de funcións: 
 
Por Orde do 9 de xaneiro de 2006 (DOG do 27 de xaneiro de 2006) o Presidente delega as súas 
funcións no Vicepresidente. 
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Baixas e altas de membros no Consello: 

No curso 2014-2015 tivo lugar a incorporación dos membros do consello que se indica : 
 
Publicado no DOG do 13 de novembro de 2014: 
 
Dona Otilia Mourelo Barreiro, incorpórase como nova vogal do Consello Escolar de Galicia. 
 
Publicado no DOG do 10 de febreiro de 2015: 
 
Don Román Rodríguez González substitúe a don Jesús Vázquez Abad como Conselleiro de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e, en consecuencia, como Presidente do 
Consello Escolar de Galicia. 
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COMPOSICIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE 

 
 
 
 
 

Presidente: 
  Fernando del Pozo Andrés 
 
Vogais: 
 José Raúl Gómez Farto 
 José Antonio Moar Armas 
 Helena Gómez Vecino 
 Daniel Barata Quintas 
 María Pilar López García 
  
Secretario: 
 José Alejo Losada Aldrey 
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ACTIVIDADE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA 

 
 
 

Durante o curso 2014-2015 que, segundo o calendario escolar, abarca dende o día 1 de 

setembro de 2014 ata o día 31 de agosto de 2015 o Consello Escolar de Galicia realizou a 

seguinte actividade: 

 

  
• Sesións plenarias. 

• Comisións permanentes. 

• Aprobación da memoria de actividades do curso 2013-2014. 
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3.1 SESIÓNS PLENARIAS 
 
 
O Pleno do Consello Escolar de Galicia reuniuse durante o curso 2014-2015 en dúas 

ocasións nas seguintes datas: 
 

 
 

 SESIÓNS DO PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA 
 

18 de maio de 2015 
 

21 de maio de 2015 
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1 PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 18 de maio de 2015 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 17:00 a 18 Asistentes 25 de 46 (54’34%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

2.- Informe da presidencia. 

3.- Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e 
final de grao medio correspondentes ao título de Técnico Deportivo en Atletismo. 

4.- Ditame sobre o Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e 
final de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo en Disciplinas Hípicas de 
Salto, Doma e Concurso Completo, e técnico deportivo en Disciplinas Hípicas de Resistencia, 
Orientación e Turismo Ecuestre. 

5.- Rogos e preguntas. 

  

TEMAS TRATADOS 

 

 O Sr. Vicepresidente fai unha pequena introdución con motivo da presenza do Excmo. 
Sr. Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria recentemente nomeado que, 
como tal, é o Presidente do Consello Escolar de Galicia. Toma a palabra o Excmo. Sr. Don 
Román Rodríguez quen alude a que sendo esta a primeira reunión do pleno do Consello 
Escolar dende que se produciu o seu nomeamento quixo estar presente ao comezo da sesión 
para presentarse e coñecer de primeira man aos membros do Consello. Tamén para 
manifestar que haberá continuidade no sistema que se ven utilizando ate o de agora, é dicir, 
que seguirá desenvolvendo as funcións da presidencia o actual Vicepresidente deste Consello. 
Por último manifestou que seguirá con atención a actividade deste órgano colexiado, o de 
maior relevancia na ensinanza non universitaria, agradeceu a presenza dos que alí estaban e 
desexou os mellores resultados posibles na súa actividade.  

 Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba. 

 O Sr. Vicepresidente informa da incorporación dun novo membro do Consello Escolar 
de Galicia en representación das centrais sindicais e proposto pola CSIF, en base ao disposto na 
Disposición Adicional Décimo Terceira da Lei 16/2010, de 17 de decembro (DOG do 31), de 
organización e funcionamento da administración xeral e do sector público autonómico de 
Galicia (Lofaxga).  

 Informa tamén que o pasado día 18 de novembro de 2014 tivo lugar en Madrid, na 
sede do Consello Escolar do Estado a presentación do estudo titulado “A participación das 

familias na educación escolar”, estudo  realizado por encargo da Xunta de Participación 
Autonómica; tiña por finalidade coñecer a participación e a implicación das familias na 
educación escolar dos seus fillos. Comentou que nesa presentación púxose de relevo o esforzo 
compartido dos consellos escolares autonómicos que supuxo a elaboración deste traballo, 
recordando que se iniciara dous anos atrás, agradecendo a participación dos centros 
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educativos que foran seleccionados para efectuar a mostra e resaltando a implicación da Xunta 
de Participación Autonómica. Continuou dicindo que a presentación deste estudo tivo unha 
repercusión importante nos medios de comunicación. Houbo  máis de 55 reseñas publicadas 
nos máis variados medios que dan conta dese estudo e que destacan os aspectos máis 
significativos do mesmo, fundamentalmente a importancia da implicación paterna que pode 
influír directamente nos resultados académicos. 

 Informou tamén do XXIII Encontro de Consellos Escolares Autonómicos e do Estado  
que tivo lugar en Santander do 16 ao 18 de abril sobre o tema “As relacións entre familia e 
escola. Experiencias e boas prácticas”. 

 A continuación indicou que o próximo informe sobre o estado e situación do sistema 
educativo versará sobre o tema das Bibliotecas Escolares e que pretende medir o grao de 
cumprimento dos obxectivos previstos e en particular os dos centros acollidos ao PLAMBE, 
obter unha visión xeral das bibliotecas escolares de Galicia e dos seus problemas e procurar 
unhas propostas para mellorar aquilo que sexa necesario. 

 Finalmente o Sr. Vicepresidente agradeceu ao membros do pleno o feito de ter 
aceptado a súa proposta de proceder a valorar e a aprobar por asentimento a Memoria de 
actividades do Consello Escolar de Galicia - Curso 2013-2014 por vía telemática co fin de evitar 
unha demora excesiva na súa aprobación. 

 Trátase o ditame do proxecto de decreto que figura no punto terceiro da Orde do día. 
Presentáronse 13 emendas, 7 de CCOO e 6 de CIG. A Comisión Permanente elaborou o ditame 
provisorio, que, composto de sete puntos, figura na guía. Nese ditame aceptáronse 7 
emendas. A continuación debátense o resto das emendas presentadas procedendo finalmente 
a votación do ditame provisorio que incorpora as emendas aprobadas na sesión, quedando 
aprobado. 

 De seguido trátase o ditame do proxecto de decreto que figura no punto cuarto da 
Orde do día. Presentáronse 6 emendas, 2 de CCOO e 4 de CIG. A Comisión Permanente 
elaborou o ditame provisorio, que, composto dun único punto, figura na guía. A continuación 
debátense as emendas presentadas procedendo finalmente a votación do ditame provisorio 
que incorpora as emendas aprobadas na sesión, quedando aprobado.  

Presentáronse tres rogos. 
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2 PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 21 de maio de 2015 Carácter Sesión ordinaria 

Duración De 16:30 a 18:15 Asistentes 37 de 46 (80’43%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

2.- Informe da presidencia. 

3.- Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o currículo da Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

4.- Rogos e preguntas. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

 Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba. 

 O Sr. Vicepresidente informa que este ano corresponde facer a renovación por 
metades dos membros do Consello Escolar polo que en breve comezarase o procedemento 
para a devandita renovación. 

 Trátase o ditame sobre o proxecto de decreto que figura no punto terceiro da orde do 
día. Presentáronse 160 emendas, 17 de CCOO, 1 de ANPE, 1 de CONFAPA GALICIA, 80 de CIG, 3 
de Educación e Xestión, 6 da Federación Galega de MRP, 41 de UGT, 1 da Coordinadora Galega 
de MRP, 4 da Universidade de Santiago de Compostela e 6 de CECE. Delas 6 son á totalidade, 
65 son de adición, 37 de substitución, 44 de supresión e 8 recomendacións.  

A Comisión Permanente elaborou o ditame provisorio, que, composto de seis puntos, figura na 
guía. 

 Comézase o debate pola primeira emenda á totalidade, presentada por CCOO. 
Debátese amplamente procedendo finalmente á votación en conxunto da emenda á totalidade 
quedando aprobada co acordo de solicitar a retirada do proxecto de decreto. 

 Presentáronse tres rogos.  
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3.2 ASISTENCIA AS SESIÓNS DE PLENO: 
 

 Os 46 membros do Consello Escolar de Galicia tiveron as seguintes asistencias ás 
reunións do pleno: 

Profesores do Ensino Público:   10 de 10 posibles 
Profesores do Ensino Privado:   3 de 6 posibles 
Pais e Nais de Alumnos:    6 de 10 posibles 
Persoal de Administración e Servizos  0 de 2 posibles 
Titulares de Centros Privados   3 de 4 posibles 
Centrais Sindicais    7 de 8 posibles 
Organizacións Empresariais   2 de 4 posibles 
Profesores propostos polos MRPs  6 de 6 posibles 
Administración Educativa   12 de 12 posibles 
Administración Local    7 de 16 posibles 
Universidade     2 de 4 posibles 
Personalidades de Recoñecido Prestixio: 4 de 4 posibles 
Seminario de Estudos Galegos   1 de 2 posibles 
Consello da Xuventude de Galicia  0 de 2 posibles 
Secretario     2 de 2 posibles 

 

Estas asistencias supoñen a seguinte porcentaxe para cada colectivo que se indica: 
 
Profesores do Ensino Público:   100,00% 
Profesores do Ensino Privado:   50,00% 
Pais e Nais de Alumnos:    60,00% 
Persoal de Administración e Servizos  00,00% 
Titulares de Centros Privados   75,00% 
Centrais Sindicais    87,50% 
Organizacións Empresariais   50,00% 
Profesores propostos polos MRPs  100,00% 
Administración Educativa   100,00% 
Administración Local    43,75% 
Universidade     50,00% 
Personalidades de Recoñecido Prestixio: 100,00% 
Seminario de Estudos Galegos   50,00% 
Consello da Xuventude de Galicia  00,00% 
Secretario     100,00% 
 
O conxunto dos membros do Consello tivo un total de 65 asistencias das 92 posibles o 

que representa un 70'65 % de asistencia ás sesións convocadas. 
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3.33.33.33.3 COMISIÓNS PERMANENTES 
 
 
A Comisión Permanente do Consello Escolar de Galicia reuniuse durante o curso 2014-

2015 en once ocasións nas seguintes datas: 
 
 

REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE 
 
 

25 de setembro de 2014 
 

22 de outubro de 2014 
 

2 de decembro de 2014 
 

9 de decembro de 2014 
 

22 de decembro de 2014 
 

10 de febreiro de 2015 
 

12 de marzo de 2015 
 

5 de maio de 2015 
 

13 de maio de 2015 
 

2 de xuño de 2015 
 

14 de xullo de 2015 
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1 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 25 de setembro de 2014 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 17 a 18 Asistentes 5 de 7 (71,42%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

2.- Informe da presidencia. 

3.- Inicio do proceso de selección de experiencias de boas prácticas para o XXIII Encontro de 
Consellos Escolares Autonómicos e do Estado. 

4.- Rogos e preguntas. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

 
Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba por unanimidade. 

 O Sr. Vicepresidente informa da situación en que se atopa o traballo sobre a 
participación das familias na educación escolar. Comenta que os capítulos 4, 5, 8 e 9 xa foron  
revisados e están ben.  

A parte 3 está aínda en elaboración. É a máis importante xa que hai unha valoración da 
Xunta de Participación Autonómica. Comenta que tan pronto como a teña a pasará para 
coñecer a opinión dos membros da Comisión Permanente. E que, cando teña todas as partes, 
aínda que sexa en borrador, pasaranse a todos para que se fagan observacións e suxestións.  

A continuación informa acerca da organización do XXIII Encontro que se celebrará en 
Cantabria no mes de abril.  

A mesa redonda terá dezasete representantes de comunidades autónomas, máis un 
representante do Consello Escolar do Estado, dous representantes das ANPAs públicas e un 
das ANPAs privadas. 

A exposición das experiencias realizarase por 21 centros dos que dous terzos serán de 
centros públicos e un terzo de centros privados. Correspóndenos enviar a selección previa de 
dous centros públicos e un privado e logo unha comisión da Xunta de Participación 
Autonómica  seleccionará de todos os centros de todas as CA, un total de dezasete centros 
mantendo a porcentaxe de dous terzos de centros públicos e un terzo de centros privados. Isto 
quere dicir que pode tocar que nos elixa un centro público ou un centro privado. 

Invitarase a participar a un número de aproximadamente 30 centros. 

Aproveita para comentar que dos últimos encontros está colgada no portal a revista 
coa experiencias, incluída a do IES Rosalía de Castro. 

 Realizouse unha pregunta. 
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2 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 22 de outubro de 2014 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 17 a 18,30 horas Asistentes 6 de 7 (85,7%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

2.- Estudo das propostas ao documento: “Participación das Familias na Educación Escolar” 

3.- Rogos e preguntas. 

 

TEMAS TRATADOS 

 
Non hai observacións. Acórdase aprobar a acta por unanimidade. 
 

 O Sr. Vicepresidente comenta que o documento “Participación das familias na 
educación escolar” foi enviado por correo electrónico a todos os membros da comisión 
permanente. É un documento amplo que ten tres partes. Os traballos para a elaboración deste 
documento comezaron no ano 2013, cando se fixo a enquisa aos centros seleccionados polo 
Consello Escolar do Estado. 

 Ven sendo o resultado desas enquisas, así como o traballo dos expertos universitarios 
que redactaron o texto. 

 Ábrese unha rolda entre os asistentes para recadar as propostas ao texto do apartado 
III, que é o que contén as propostas que se fan no conxunto do estudo. A única cuestión que se 
presenta é unha relativa á inclusión dun texto na páxina 143, apartado 2.3.- A las 
administraciones educativas, punto 17. acórdase por unanimidade o seguinte texto en negriña:  

“A la vista de los resultados obtenidos en la investigación empírica, las administraciones 
educativas y laborales deberían enriquecer la legislación sobre participación de las familias en 
la educación escolar y diseñar políticas que favorezcan una auténtica implicación parental, 
mediante actuaciones basadas en los centros educativos”.  
 

O Sr. Vicepresidente entrega tamén a relación de centros educativos aos que se lles 
enviou a carta invitándoos a que nos remitan boas prácticas de relacións coas familias. 

E por último propón que o novo informe que faga o Consello, que sexa sobre as 
bibliotecas escolares. A todos os presentes lles parece ben e dan a súa aprobación. 

 Non se presentaron rogos nin preguntas 
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3 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 2 de decembro de 2014 Carácter Sesión ordinaria 

Duración De 17 a 18.45 Asistentes 7 de 7 (100%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

2.- Informe da presidencia 

3.- Selección de experiencias de boas prácticas das relacións famila-escola. 

4.- Rogos e preguntas 

TEMAS TRATADOS 

 

Non hai observacións á acta da sesión anterior polo que se aproba por unanimidade. 

 O Sr. Vicepresidente informa do seguinte: 

Do nomeamento dun novo membro do Consello Escolar de Galicia. 

Da presentación en Madrid, na sede do Consello Escolar do Estado do estudo titulado “A 
participación das familias na educación escolar”. Comenta que no acto, que tivo lugar o día 18 
de novembro, púxose de manifesto o esforzo compartido dos consellos escolares autonómicos 
que supuxo a elaboración deste traballo, recordando que se iniciou hai dous anos, 
agradecendo a participación dos centros educativos que foran seleccionados para efectuar a 
mostra e resaltando a implicación da Xunta de Participación Autonómica e o seu carácter de 
xunta de cooperación territorial. 

 En relación co XXIII Encontro de Consellos Escolares Autonómicos e do Estado di que xa 
hai o primeiro borrador do núcleo científico. A este núcleo haberá que engadir o texto 
descritivo das experiencias. O texto resultante será enriquecido polas achegas que realicen os 
membros dos Consellos Escolares Autonómicos e do Estado. Para este fin difundirase o 
borrador a partir do día 3 de febreiro ata o día 3 de marzo. Finalizado este proceso quedará 
completo o Documento base do XXIII Encontro, ao que se engadirán as achegas que se fagan 
durante a celebración do mesmo e as conclusións e recomendacións e todo iso, xunto coa 
introdución, constituirá o documento final. 

O Sr. Vicepresidente fai entrega das copias dos 11 documentos de boas prácticas 
enviados polos centros que participan na selección de experiencias e informa que se convocará 
unha reunión para o vindeiro día 9 para proceder á selección da experiencia que vai presentar 
o Consello Escolar de Galicia. 

 

Presentouse un rogo. 
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4 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 9 de decembro de 2014 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 16.30 a 18 Asistentes 6 de 7 (85,71%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

2.- Proposta definitiva dos centros con experiencias de boas prácticas das relacións familia-
escola. 

3.- Rogos e preguntas. 
 

TEMAS TRATADOS 

 

 
Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba por unanimidade. 
 

 Debátese acerca das experiencias presentadas e finalmente procédese á selección.  

 Como hai que enviar, segundo as instrucións do Consello Escolar do Estado, dúas 
experiencias de centros públicos e unha de centros privados, os centros propostos, logo da 
selección, son os seguintes: 

 

Centros públicos:   IES Lauro Olmo - O Barco (Ourense)   

IES A Basella - Vilanova de Arousa (Pontevedra) 

Centro privado:    EFA Fonteboa - Coristanco (A Coruña) 

 

 

Presentouse un rogo. 
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5 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 22 de decembro de 2014 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 16,30 a 17 Asistentes 6 de 7 (85,71%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

2.- Suxestións e propostas ao documento base do XXIII Encontro de Consellos Escolares 
Autonómicos e do Estado “Las relaciones entre familia y escuela. Ejemplos de buenas 

prácticas”. 

3.- Rogos e preguntas. 

 

 

TEMAS TRATADOS 

 

 
 
Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba por unanimidade. 

 

 O Sr. Vicepresidente comenta que xa se remitiron o día 16 de decembro os textos das 
experiencias seleccionadas, xunto coa orde de prelación proposta pola comisión permanente 
do Consello. Tamén se lles enviou unha carta a todos os centros que presentaron experiencias, 
nela explicábase cales foron centros seleccionados e, ao mesmo tempo, agradecíaselles que 
tivesen participado coa presentación da experiencia. 

 Informa que o Consello Escolar do Estado remitiu un correo co enlace no que están as 
experiencias seleccionadas por cada Consello Escolar. 

 Tamén remitiu o documento base, que se entrega en papel nesta reunión. Xa se 
enviara previamente en formato pdf. 

 O Sr. Vicepresidente comenta aos presentes que poden facer propostas e suxestión ao 
documento base “Las relaciones entre familia y escuela. Ejemplos de buenas prácticas”. Este 
documento non se enviará ata finais de Xaneiro. Antes de envialo farase unha nova reunión 
para debater as propostas. 

 

Non se presentaron rogos nin preguntas. 
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6 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 10 de febreiro de 2015 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 17 a 18,30 Asistentes 5 de 7 (71,42%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

2.- Informe da presidencia. 

3.- Determinación dos asistentes aos XXIII Encontro de Consellos Escolares Autonómicos e do 
Estado “Las relaciones entre familia y escuela. Experiencias y buenas prácticas”. Santander, 16 
ao 18 de abril de 2015. 

4.- Estudo e aprobación da Memoria de actividades do Consello Escolar de Galicia. Curso 2013-
2014. 

5.- Rogos e preguntas. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

 
Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba por unanimidade. 
 

 O Sr. Vicepresidente informa da importante repercusión da actividade desenvolvida 
nos Encontros e os traballos realizados pola da Xunta de Participación nos medios de 
comunicación. Vemos por exemplo que no referente ao estudo sobre a participación das 
familias na educación escolar houbo 55 reseñas publicadas nos máis variados medios que 
destacan os aspectos máis significativos do mesmo fundamentalmente a importancia da 
implicación paterna que pode influír directamente nos resultados académicos. 

Comenta o Sr. Vicepresidente que iso significa o recoñecemento dos consellos 
escolares como lugar de reflexión para o debate sosegado e a achega de conclusións útiles. 

No apartado referido ao XXIII Encontro comenta que, tal como estaba previsto, 
procedeuse a seleccionar os centros cuxas experiencias serán presentadas no Encontro deste 
ano en Santander. Así no noso caso o centro seleccionado foi o IES Lauro Olmo do Barco de 
Valdeorras. Di que xa falou coa directora do centro, que lle encargou a confección do póster e 
que xa falou tamén cos outros dous centros, O IES A Basella e o EFA Fonteboa para dicirlles 
que non foran seleccionados e para agradecerlles a súa participación. 

Comenta que xa está elaborado o borrador do documento base titulado “Las 

relaciones entre Familia y Escuela. Experiencias y buenas prácticas”. Este borrador conten un 
núcleo académico e logo un resumo, realizado polo relator, das experiencias e boas prácticas 
que se van presentar no Encontro. É un borrador que agora debe ser enriquecido polas 
achegas dos compoñentes dos consellos escolares. Mañá mesmo, remitirase a todos os 
membros do pleno para que poidan facer achegas. Daráselles de prazo ata o día 28 de 
febreiro. Hai que envialas ao Consello Escolar do Estado antes do 13 de marzo. Unha vez que 
sexa aprobado o documento na seguinte reunión da XPA, xa quedará listo para o Encontro no 
que se engadirán as conclusións e as propostas de mellora. 
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A continuación procédese a determinar os asistentes ao Encontro que acudirán 
acompañados da directora do IES Lauro Olmo. 

 Finalmente O Sr. Vicepresidente presenta memoria do curso 2013-2014 e logo dunha 
pequena modificación acórdase elevala ao pleno para a súa consideración. 

    

Non se presentaron rogos nin preguntas. 
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7 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 12 de marzo de 2015 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 17 a 18,30 Asistentes 6 de 7 (85,7%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 
2.- Informe da presidencia. 
3.- Observacións á Memoria de actividades do Consello Escolar de Galicia. Curso 2013-2014. 
4.- Estudio das achegas ao borrador do documento “Participación das familias na educación 
escolar” 
5.- Rogos e preguntas 
 

TEMAS TRATADOS 

 

Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba por unanimidade. 
 O Sr. Vicepresidente informa de que o día dez de febreiro nomeouse Conselleiro de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a don Román Rodríguez González que a partir 
desa data é o presidente do Consello Escolar de Galicia. 

 En relación coa memoria do curso 2013-2014 e tendo en conta que xa transcorreron 
case seis meses dende que rematou o curso escolar cómpre facela pública, pero non parece 
procedente facer unha reunión do pleno unicamente para aprobar a memoria.  

O Sr. Vicepresidente propón facer unha aprobación telemática, é dicir, enviar a 
memoria a todos os membros do pleno para que fagan as observacións que se estimen 
oportunas. Se non hai observacións daríase por aprobada. 

Logo de valorar as opcións que hai, acórdase que se envíe canto antes a memoria aos 
membros do pleno para que fagan as observacións ou achegas que estimen oportunas. De non 
haber observacións tramitaríase rápido e publicaríase na páxina web do Consello. No caso de 
que haxa observacións teriamos que volver a tratala na comisión permanente e logo pasala ao 
pleno para a súa aprobación. 

 En relación coas achegas ao documento “Participación das familias na educación 
escolar”  presentáronse tres emendas e logo de estudadas e debatidas acórdase propoñer que 
se inclúa no apartado 4.2 do texto, relativo ás “Consideracións” o seguinte texto: “Las 

necesidades de implicación de las familias deberían ser contempladas por las administraciones 

de carácter laboral y por las propias empresas”. 

 Non se presentaron rogos nin preguntas. 
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8 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 5 de maio de 2015 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 17 a 18,30 Asistentes 6 de 7 (85,7%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 

2.- Informe da presidencia. 

3.- Ditame provisorio dos seguintes proxectos de decreto: 

- Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio 
correspondentes ao título de Técnico Deportivo en Atletismo. 

- Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio 
correspondentes aos títulos de técnico deportivo en Disciplinas Hípicas de Salto, Doma e 
Concurso Completo, e técnico deportivo en Disciplinas Hípicas de Resistencia, Orientación e 
Turismo Ecuestre. 

4.- Rogos e preguntas. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

 
Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba por unanimidade. 

 O Sr. Vicepresidente informa do desenvolvemento do XXIII Encontro de Consellos 
Escolares Autonómicos e do Estado, que se celebrou os días 16 a 18 de abril de 2015, titulado 
“Las relaciones entre familia y escuela. Experiencias y buenas prácticas”. Levouse a experiencia 
do IES Lauro Olmo do Barco de Valdeorras, que foi presentada pola directora do centro. A súa 
presentación foi aplaudida polos presentes ao igual que outras que se presentaron. As 
xornadas de traballo foron intensas e resultaron moi interesantes. O traballo foi agradable e 
produtivo. Asistiron en torno a 150 persoas. 

En relación co primeiro proxecto de decreto que figura no punto 3 da orde do día 
presentáronse 13 emendas, delas 6 son de CIG e 7 de CCOO. Dúas delas son de carácter xeral, 
seis de adición, catro de substitución e unha recomendación. Debátense as emendas e ao 
remate da sesión elabórase un ditame provisorio que se acorda elevar ao Pleno para a súa 
consideración.  

No referido ao segundo proxecto de decreto presentáronse 6 emendas, delas 4 son de 
CIG e 2 de CCOO. Dúas delas son de carácter xeral, dúas de adición, unha de substitución e 
unha recomendación. Debátense as emendas e ao remate da sesión elabórase un ditame 
provisorio que se acorda elevar ao Pleno para a súa consideración.  

 Presentouse un rogo. 
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9 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 13 de maio de 2015 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 17 a 20 Asistentes 6 de 7 (85,7%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 
2.- Emendas aos ditames provisorios dos currículos dos títulos de atletismo e hípica. 
3.- Ditame provisorio sobre o proxecto de decreto polo que se establece o currículo da 
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 
4.- Rogos e preguntas. 
 

TEMAS TRATADOS 

 

Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba por unanimidade. 
 O Sr. Vicepresidente informa que non houbo ningunha emenda presentada en relación 
cos ditames provisorios dos currículos dos títulos de atletismo e hípica polo tanto os ditames 
irán ao pleno coas mesmas emendas. 

En relación co ditame sobre o proxecto de decreto que figura no punto 3º da orde do 
día presentáronse 161 emendas, delas 6 son á totalidade, 65 de adición, 38 de substitución, 44 
de supresión e 8 de recomendación. As emendas foron presentadas por CCOO (17 emendas), 
ANPE (1), CONFAPA-GALICIA (1), CIG (80), Educación e Xestión (3), Federación Galega de MRP 
(6), UGT (42), Coordinadora Galega de MRP (1), Universidade de Santiago (4) e CECE-Galicia 
(6). Debátense as emendas e ao remate da sesión elabórase un ditame provisorio que se 
acorda elevar ao Pleno para a súa consideración.  

Non hai rogos nin preguntas. 
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10 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 2 de xuño de 2015 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 17 a 18 Asistentes 6 de 7 (85,7%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 
2.- Emendas aos ditames provisorios dos currículos seguintes: 

• Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao 
medio correspondente ao título de técnico en Actividades Comerciais. 

• Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao 
medio correspondente ao título de técnico en Impresión Gráfica. 

• Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao 
medio correspondente ao título de técnico en Operacións de Laboratorio. 

• Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao 
superior correspondente ao título de técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e 
Corporativa. 

• Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao 
superior correspondente ao título de técnico superior en Integración Social. 

• Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao 
superior correspondente ao título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos 
Comerciais. 

3.- Rogos e preguntas. 
 

 

 

TEMAS TRATADOS 

 

 
Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba por unanimidade. 
En relación co ditame sobre os proxectos de decreto que figuran no punto 2 da orde 

do día informa que se presentaron 47 emendas, delas 1 é á totalidade, 31 de adición, 5 de 
substitución, 8 de supresión e 2 de recomendación. As emendas foron presentadas por CCOO 
(14 emendas), CIG (30) e  UGT (3). Debátense as emendas e ao remate da sesión elabórase un 
ditame provisorio que se acorda elevar ao Pleno para a súa consideración.  

 Presentouse unha pregunta. 
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11 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA  

Data 14 de xullo de 2015 Carácter Sesión ordinaria 

Duración de 17 a 18 Asistentes 6 de 7 (85,7%) 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. 
2.- Emendas aos proxectos de decretos polos que se establecen os currículos dos  títulos de 
técnico superior de ciclos formativos seguintes: 

• Radioterapia e Dosimetría. 

• Mediación Comunicativa. 

• Laboratorio Clínico e Biomédico. 

• Diagnóstico e Medicina Nuclear. 

• Hixiene Bucodental. 

• Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal. 

• Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns. 

• Documentación e Administración Sanitarias. 

• Deseño e Xestión de Produción Gráfica. 

• Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia. 

• Caracterización e Maquillaxe Profesional. 

• Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico. 

3.- Rogos e preguntas. 
 
 

TEMAS TRATADOS 

 

Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba por unanimidade. 
 

 
 En relación co ditame sobre os proxectos de decreto que figuran no punto 2 da orde 
do día informa que  se presentaron un total de 16 emendas, delas 12 de adición, 3 de 
substitución e 1 de supresión. As emendas foron presentadas por CCOO (7 emendas), CECE (3) 
e CIG (6). 

 
 Debátense as emendas e ao remate da sesión elabórase un ditame provisorio que se 
acorda elevar ao Pleno para a súa consideración.  
  

 Non se presentaron rogos nin preguntas. 
 
Non hai observacións á acta da sesión anterior, polo que se aproba por unanimidade. 
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3.4  ASISTENCIA ÁS SESIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE 

 
 
Os 7 dos membros da comisión permanente do consello tiveron un total de 65 

asistencias das 77 posibles o que representa unha asistencia do 84,41% nas sesións 
convocadas. 
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3.5  APROBACIÓN DA MEMORIA DE ACTIVIDADES DO CONSELLO 

ESCOLAR DE GALICIA DO CURSO 2013-2014.  

 
 
A Memoria de Actividades do Consello Escolar de Galicia correspondente ao curso 

2013-2014 foi aprobada con data 31 de marzo de 2015. 
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Competencias do Consello Escolar 
e do seu presidente 
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COMPETENCIAS DO CONSELLO ESCOLAR E DO SEU PRESIDENTE 

 
 
 
 
O artigo 9 da Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galicia, establece cales 
son as funcións do Consello Escolar de Galicia: 
 
1. O Consello Escolar de Galicia será consultado preceptivamente, dentro do ámbito das súas 
competencias, sobre as seguintes cuestións: 

a) Anteproxectos de lei e proxectos de disposicións xerais de ámbito educativo que haxan 
de ser sometidos á aprobación do Consello da Xunta de Galicia. 

b) Programación xeral do ensino, especialmente nos aspectos relativos á creación e 
distribución territorial dos centros docentes dos niveis educativos non universitarios. 

c) Creación de centros docentes de carácter experimental de réxime especial. 

d) Normas xerais verbo das construcións e equipamentos escolares. 

e) Plan de renovación educativa ou aqueloutros de innovacións. 

f) Orientación e programas educativos. 

g) Disposición e actuacións xerais encamiñadas a mellorar a calidade do ensino e a súa 
adecuación á realidade social e cultural galega, así como aquelas accións destinadas a 
compensar as desigualdades e as eivas sociais, territoriais ou individuais da poboación 
que hai que escolarizar. 

h) Criterios xerais para financiamento dos centros públicos e para a concertación dos 
privados, dentro do marco competencial xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.  

i) Bases xerais que inspiren a política de bolsas e axudas ao estudo de conformidade 
coas competencias da Comunidade Autónoma. 

k) Convenios entre Administracións Públicas. 

 

2. O Consello Escolar de Galicia poderá formularlle á Consellería de Educación propostas sobre 
os asuntos relacionados nos apartados anteriores deste artigo, ou sobre calquera outro 
concernente á mellora da calidade do ensino. 

3. A Consellería de Educación poderá someter á consideración do Consello cantas cuestións 
estime pertinentes aínda que non figuren no apartado 1 do presente artigo. 

O artigo 3º.a do Regulamento de Réxime Interno aprobado polo Decreto 87/1992, de 26 de 
marzo establece que corresponde á Presidencia do Consello representar ao Consello e dirixir a 
súa actividade 

De acordo co establecido nos puntos 1 e 3 do anterior artigo 9, a Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria remitiu ao Consello Escolar de Galicia para o seu ditame 21 proxectos 
de decreto durante o curso 2013-2014. 
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Estes proxectos son os seguintes: 
 
1º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao 
medio correspondentes ao título de Técnico Deportivo en Atletismo. 

2º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao 
medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo en Disciplinas Hípicas de Salto, Doma 
e Concurso Completo, e técnico deportivo en Disciplinas Hípicas de Resistencia, Orientación e 
Turismo Ecuestre. 

3º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

4º.- Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio 
correspondente ao título de técnico en Actividades Comerciais. 

5º.- Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio 
correspondente ao título de técnico en Impresión Gráfica. 

6º.- Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio 
correspondente ao título de técnico en Operacións de Laboratorio. 

7º.- Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa. 

8º.- Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Integración Social. 

9º.- Proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais. 

10º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Radioterapia e Dosimetría. 

11º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Mediación Comunicativa. 

12º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Laboratorio Clínico e Biomédico. 

13º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Diagnóstico e Medicina Nuclear. 

14º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Hixiene Bucodental. 

15º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal. 

16º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Fabricación de Produtos Farmacéuticos, 
Biotecnolóxicos e Afíns. 

17º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Documentación e Administración Sanitarias. 

18º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
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correspondente ao título de técnico superior en Deseño e Xestión de Produción Gráfica. 

19º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e 
Multimedia. 

20º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional. 

21º.- Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico. 
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DITAMES ELABORADOS NO CURSO 2014-2015 

 
 
Foron realizados tres ditames correspondentes aos proxectos de decreto que figuran 
numerados como 1º, 2º e 3º no apartado anterior. 
 
Os ditames correspondentes aos proxectos de decreto numerados do 4º ao 21º quedaron 
pendentes de ser elaborados no mes de setembro, entrando así no período correspondente ao 
curso 2015-2016. 
 
 



 

CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA                          MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2014-2015 40 

 

 

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO DOS 
CICLOS INICIAL E FINAL DE GRAO MEDIO CORRESPONDENTES AO TÍTULO DE TÉCNICO 
DEPORTIVO EN ATLETISMO. 

 

 

 
O Pleno do Consello Escolar de Galicia, na súa sesión do día 18 de maio de 2015, emite 
o seguinte ditame en relación co proxecto de decreto polo que se establece o currículo 
dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo 
en Atletismo. 

 
1. O Consello Escolar de Galicia propón que a ratio máxima sexa de 20 alumnos/as 

por aula nos módulos de carácter teórico e de 10 nos módulos prácticos. 

2. Para o artigo 7, apartado m), proponse que se substitúa o seguinte texto “o 
respecto aos demais e o respecto e coidado polo medio ambiente”, polo 
seguinte: “respecto aos demais evitando a discriminación de xénero ou 
calquera outra, e respecto e coidado do propio corpo”. Páxina 5, liñas 9 e 10. 

3. Para o artigo 10, apartado k), proponse que se substitúa o seguinte texto “o 
respecto aos demais e o respecto e coidado polo medio ambiente”, polo 
seguinte: “respecto aos demais evitando a discriminación de xénero ou 
calquera outra, e respecto e coidado do propio corpo”. Páxina 7, liñas 12 e 13. 

4. No Módulo común de ensino deportivo: Bases do comportamento deportivo, 
punto 3, apartado g), proponse engadir o texto en negriña: “g) Demostrouse 
interese por respectar os intereses das persoas, evitando os prexuízos e 
valorando os elementos diferenciadores individuais tales como: emocións, 
sentimentos, personalidade, sexo, orientación sexual, características 
morfolóxicas, orixe cultural, clase social”. Páxina 21, liñas 12 a 15. 

5. Nese mesmo módulo, punto 4, apartado c), proponse engadir o texto en negriña: 
“c) Reflexionouse sobre os propios prexuízos e estereotipos, incluíndo os de 
xénero e/ou orientación sexual”. Páxina 21, liñas 29 a 30. 

6. No punto 3 de contidos básicos do módulo citado, proponse engadir o texto en 
negriña: “Discriminación: por razón de xénero, orientación sexual, de 
capacidade, actitudes xenófobas”. Páxina 23, liña 19. 

7. E no punto 4 de contidos básicos do módulo citado, proponse engadir o texto en 
negriña: “Autoavaliación e reflexión dos propios prexuízos e estereotipos 
persoais, incluídos os de xénero e orientación sexual”. Páxina 25, liñas 9 e 10. 

8. No Módulo común de ensino deportivo: Bases da aprendizaxe deportiva, punto 2 
de contidos básicos, proponse engadir o texto en negriña: “Identificación dos 
factores que inflúen na aprendizaxe, dependentes o alumnado: idade, sexo, 
orientación sexual, coñecementos previos, coeficiente intelectual, motivación”. 
Páxina 58, liñas 27 a 29. 
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DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO DOS 
CICLOS INICIAL E FINAL DE GRAO MEDIO CORRESPONDENTES AOS TÍTULOS DE TÉCNICO 
DEPORTIVO EN DISCIPLINAS HÍPICAS DE SALTO, DOMA E CONCURSO COMPLETO, E 
TÉCNICO DEPORTIVO EN DISCIPLINAS HÍPICAS DE RESISTENCIA, ORIENTACIÓN E TURISMO 
ECUESTRE. 
 

 

 
  

O Pleno do Consello Escolar de Galicia, na súa sesión do día 18 de maio de 2015, emite 
o seguinte ditame en relación co proxecto de decreto polo que se establece o currículo 
dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes aos títulos de técnico 
deportivo en Disciplinas Hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo, e técnico 
deportivo en Disciplinas Hípicas de Resistencia, Orientación e Turismo Ecuestre. 

 

1.- O Consello Escolar de Galicia propón que a ratio máxima sexa de 20 alumnos/as 
por aula nos módulos de carácter teórico e de 10 nos módulos prácticos.  

2.- Para o apartado ñ) do artigo 8, proponse que se inclúa o seguinte texto que 
aparece en negriña: “ñ) Transmitir a través do comportamento ético persoal valores 
vinculados ao xogo limpo, ao respecto polas demais persoas, a non discriminación 
de xénero e calquera outra e ao respecto e coidado do cabalo e de si mesmo/a”. 
Páxina 5, liña 39. 
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DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO DA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DO BACHARELATO NA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE GALICIA 

 

 
O día 21 de maio de 2015, reuniuse o Pleno do Consello Escolar de Galicia para debater 
o proxecto de decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

Nesa sesión someteuse a votación a emenda á totalidade presentada por CCOO e á 
que se sumaron os restantes emendantes que presentaban tamén emenda á 
totalidade: CONFAPA GALICIA, CIG, UGT, Coordinadora Galega de MRP e a 
Universidade de Santiago de Compostela. 

O resultado da votación foi o seguinte: votos a favor (20), votos en contra (17) e 
abstencións (0). 

Como consecuencia do resultado da votación, favorable á emenda á totalidade, o 
Consello Escolar de Galicia acorda solicitar a retirada do proxecto de decreto. 
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REPRESENTACIÓN NOS SEGUINTES EVENTOS: 
 
 De acordo co establecido no artigo 3º.a do Regulamento de Réxime Interno o 

vicepresidente do Consello Escolar de Galicia representou a este Consello asistindo e 
participando nos actos e reunións que a continuación se sinalan: 
 
 Presentación do informe “Panorama de la educación, 2014. Informe español”, 
celebrada en Madrid o día 9 de setembro de 2014. 
  
 Acto de apertura do programa 25 anos da Universidade da Coruña, celebrado 
na Coruña o día 19 de setembro de 2014. 
 
 Acto de apertura do curso escolar 2014-2015 celebrado no CEIP “Ben-Cho-
Shey” de Pereiro de Aguiar, o día 16 de setembro de 2014. 
 
 Reunión da Xunta de Participación Autonómica, celebrada en Madrid o día 22 
de setembro de 2014. 
 

Participación no encontro de educación na Fundación Atresmedia, celebrado en 
Madrid o día 22 de setembro de 2014. 

 
Reunión do Pleno do Consello Escolar do Estado, celebrada en Madrid o día 23 

de setembro de 2014. 
 
Reunión da Xunta de Participación Autonómica, celebrada Sevilla os días 29 e 

30 de outubro de 2014. 
 
Acto de presentación do libro “La participación de las familias en la educación 

escolar”, celebrado en Madrid o día 18 de novembro de 2014. 
 
Reunión da Xunta de Participación Autonómica, celebrada en Madrid o día 19 

de novembro de 2015. 
 
Acto de presentación do libro “Práctica docente. El derecho en defensa de tus 

derechos”, celebrado en Santiago de Compostela o día 27 de novembro de 2014. 
 
Reunión da Xunta de Participación Autonómica, celebrada en Madrid os días 29 

e 30 de xaneiro de 2015. 
 

Reunión do Pleno do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade 
Autónoma de Galicia, celebrada en Santiago de Compostela o día 24 de abril de 2015. 

 
Reunión da Comisión Permanente do Consello para a Convivencia Escolar da 

Comunidade Autónoma de Galicia, celebrada en Santiago de Compostela o día 17 de 
xuño de 2015. 
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Reunión da Xunta de Participación Autonómica, celebrada en Madrid os días 18 
e 19 de xuño de 2015. 

 
Así mesmo, o vicepresidente do Consello Escolar de Galicia, catro membros da 

Comisión Permanente e a directora do IES Lauro Olmo do Barco de Valdeorras 
participaron no XXIII Encontro de Consellos Escolares Autonómicos e do Estado 
celebrado en Santander os días 15, 16, 17 e 18 de abril de 2015, Encontro no que se 
aprobou o informe titulado “Las relaciones entre familia y escuela. Experiencias y 

buenas prácticas” que foi remitido ao Ministerio de Educación e ás Consellerías de 
Educación das Comunidades Autónomas para a súa consideración. 

 Neste Encontro, que reuniu  representantes dos diferentes sectores educativos 
procedentes de toda España, quedou de manifesto que a implicación das familias na 
educación escolar dos fillos revelouse como un dos factores que máis impacto teñen 
sobre os resultados académicos e como unha variable especialmente relevante á hora 
de explicar outros aspectos relacionados coa educación. 

 O citado Encontro combinou a reflexión académica, baseada en evidencias, 
coas experiencias de éxito presentadas tanto polos centros docentes de diferentes 
comunidades autónomas como polas asociacións de nais e pais. Todas estas 
experiencias viñeron demostrar que unhas boas relacións entre familia e centro e unha 
maior implicación parental na educación escolar dos fillos melloran os resultados 
educativos.  

 A delegación do Consello Escolar de Galicia estivo representada, como en 
Encontros anteriores, por membros da Comisión Permanente e estivo acompañada 
pola directora do IES Lauro Olmo do Barco de Valdeorras que presentaba a experiencia 
que se realiza no seu centro titulada “Comunica-T” e que pon en valor a comunicación 
entre familias e centro educativo. 
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RESUMO ECONÓMICO 

 
 
Gastos facturados pola Oficina Técnica  Importe ano 2014 

Mantemento xeral 1.276,96 

Vixilancia e seguridade 7.640,71 

Electricidade 2.462,48 

Gasóleo 1.434,81 

Limpeza  8.096,32 

Auga 224,11 

Suma Parcial 21.135,39 

    

Reunións Comisións   

Comisións permanentes e outras Comisións 7.136,40 

Plenos 9.013,78 

Suma Parcial 16.150,18 

   

Informes e Estudios  

Publicación de Informe sobre o estado e situación do sistema 
educativo 0,00 

Publicación cartel eleccións consellos escolares 0,00 

Suma Parcial 0,00 

    

Gastos Xornadas Consellos Escolares  

Xornadas Anuais de Consellos Escolares de C.A. - Estado 2.118,32 

Xornadas organizadas polo Consello  0,00 

Suma Parcial 2.118,32 

   

Retribución dietas  

Dietas  3.230,13 

Suma Parcial 3.230,13 

    

Outros gastos  

Fotocopiadora e fax 1.091,70 

Augas e coffe breack 0,00 

Material de oficina 375,10 

Subscrición revistas 0,00 

Correos 0,00 

Teléfono 0,00 

Outros  580,80 

Suma Parcial 2.047,60 

    

Suma total ...................................................... 44.681,62 



 

 

 


