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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 2016/2017 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.

CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA                          MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2016-2017 6



Composición do Consello Escolar

2

CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA                          MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2016-2017             7



COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Presidente: 
Román Rodrígez González (Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria)

Vicepresidente: 
Fernando del Pozo Andrés (Administración Educativa)

Representantes de:

Profesores do Ensino Público:
María Xosé Rodríguez Martínez (CIG)
Xesús Fernández Rivas (CIG)
María Luz López Pérez (CCOO)
José Raúl Gómez Farto (FETE – UGT)
Julio Díaz Escolante (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
José Antonio Álvarez Caride (CONFAPA)
Helena Gómez Vecino (CONFAPA)
Javier Sánchez García (ANPAS GALEGAS)
María José Mansilla Chao (CONGAPA)
María Paz García Fernández de Bescansa (CONGAPA)

Alumnos:
Vacante

Persoal de Administración e Servizos:
Vacante
Digna Lía Rodríguez Barros (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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Otilia Mourelo Barreiro (CSIF)

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)
María dos Anxos Gonzlález Refoxo (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:
Óscar Benito Portela Fernández
César Longo Queijo
Olga Alonso Suárez
Gabriel Alén Castro
Miguel Domínguez Alfonso
Francisco Magide Bizarro
Jorge Cubela López
María do Carme Fouces Díaz

Universidade:
María Pilar Jiménez Aleixandre
Rita Gradaille Pernas

Personalidades de Recoñecido Prestixio
Venancio Graña Martínez
Daniel Barata Quintas

Seminario de Estudos Galegos
Vacante

Consello da Xuventude de Galicia
Vacante

Secretaria Xeral de Igualdade
Pilar García-Rodeja Gayoso

Secretario
José Alejo Losada Aldrey
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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.

Baixas e altas de membros no Consello:

No curso 2016-2017 tivo lugar a modificación dos membros do consello que se indica :

Publicado no DOG do 26 de outubro de 2016:

BAIXAS ALTAS
Xosé Francisco Martínez Reboiras José Ignacio Parajó Calvo

Publicado no DOG do 7 de agosto de 2017:

BAIXAS ALTAS
Helena Gómez Vecino Dolores Blanco Sanguiñedo

Publicado no DOG do 8 de agosto de 2017:

BAIXAS ALTAS
Armindo Francisco Mera Rodolfo Castro Fernández
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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
Olga Alonso Suárez

Secretario:
José Alejo Losada Aldrey
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ACTIVIDADE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Durante o curso 2016-2017 que, segundo o calendario escolar, abarca dende o día 1 de

setembro de 2016 ata o día 31 de agosto de 2017 o Consello Escolar  de Galicia realizou a

seguinte actividade:

 Sesións plenarias.

 Comisións permanentes.

 Aprobación da memoria de actividades do curso 2015-2016.
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3.1 SESIÓNS PLENARIAS

O Pleno do Consello Escolar de Galicia reuniuse durante o curso 2016-2017 nunha 
ocasión:

 SESIÓN DO PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

20 de dcecembro de 2016
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1 PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA 

Data 20 de decembro de 2016 Carácter Sesión ordinaria

Duración de 17:00 a 20:20 Asistentes 29 de 45 (64,44%)

ORDE DO DÍA

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

2.- Informe da presidencia.

3.- Aprobación do Informe “As bibliotecas escolares de Galicia – Curso 2014-2015”

4.- Aprobación da Memoria de actividades do Consello Escolar de Galicia. Curso 2015-2016.

5.-  Ditame sobre 11 proxectos  de decreto polos que se establecen os currículos de títulos de
Técnico superior de Artes Plásticas, de Técnico deportivo e de Técnico deportivo superior. 

6.- Ditame sobre o proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
grao  superior  correspondente  ao  título  superior  en  Organización  e  Control  de  Obras  de
Construción.

7.-  Ditame sobre o proxecto de  decreto polo que se establecen seis currículos de títulos de
formación profesional básica .

8.- Rogos e preguntas.

TEMAS TRATADOS

Hai unha obseervación á acta que, logo de ser aceptada, é aprobada por unanimidade. 

O vicepresidente informa das altas e baixas producidas dende a derradeira reunión do
Pleno do Consello Escolar.

No terceiro punto da orde do día o vicepresidente informa que o estudo titulado “As
bibliotecas escolares de Galicia. Curso 2015-2016” no que se basea o informe do Consello
Escolar de Galicia sobre ese curso, foi realizado polo Instituto de Ciencias da Educación, da
Universidade  de  Santiago de  Compostela.  O informe trata  de  amosar  una  visión  xeral  da
situación das bibliotecas nos centros educativos segundo as percepcións dos tres colectivos
clave, que son o profesorado, o alumnado e as familias. É un estudo independente, realizado
por profesores  universitarios  expertos  en temas educativos.  Cómpre a continuación que o
Consello  Escolar  aporte  as  propostas  que  considere  oportunas  para  un  mellor
desenvolvemento do traballo nas bibliotecas escolares. Logo da aportación das achegas por
parte  dos  membros  do  consello  a  Comisión  Permanente  elaborou  un  documento  coas
propostas que lle pareceron oportunas e remitiuse a todos os membros do consello para a súa
valoración  e  emendas.  Nesta  sesión debátense  todas  as  propostas  presentadas  e  ao  final
apróbase un documento coas propostas para incorporar ao citado informe.
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No punto cuarto preséntase a memoria do consello referida ao curso 2015-2016 que é
aprobada.

Trátase logo o ditame dos proxectos de decreto que figuran no punto quinto da Orde
do día. Presentáronse 33 emendas, unha delas á totalidade. A Comisión Permanente elaborou
o ditame provisorio que, composto de tres puntos, figura na guía. Comézase o debate pola
emenda á totalidade que é retirada. Debátense despois as emendas que non foron aceptadas
no ditame provisorio e como remate procédese a votar o ditame provisorio que incorpora as
emendas aprobadas na sesión para elevalo a definitivo, quedando aprobado.

De seguido trátase o ditame do proxectos de decreto que figuran no punto sexto da
Orde do día. Presentáronse 7 emendas. A Comisión Permanente elaborou o ditame provisorio
que,  composto  de  dous  puntos,  figura  na  guía.  A  continuación  debátense  as  emendas
presentadas  procedendo  finalmente  a  votación  do  ditame  provisorio  que  incorpora  as
emendas aprobadas na sesión para elevalo a definitivo, quedando aprobado.

Trtátase a continuación o ditame do decreto que figura no punto sétimo da Orde do
día. Presentáronse tres emendas. A Comisión Permanente elaborou o ditame provisorio que,
composto de dous puntos, figura na guía. A continuación debátense as emendas presentadas
procedendo finalmente a votación do ditame provisorio que incorpora as emendas aprobadas
na sesión para elevalo a definitivo, quedando aprobado.

Presentáronse  dous rogos.
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3.2 ASISTENCIA Á SESIÓN DE PLENO:

Os membros do Consello Escolar de Galicia tiveron as seguintes asistencias á reunión
do pleno:

Profesores do Ensino Público: 3 de 5 posibles
Profesores do Ensino Privado: 2 de 3 posibles
Pais e Nais de Alumnos: 4 de 5 posibles
Persoal de Administración e Servizos 0 de 1 posible
Titulares de Centros Privados 1 de 2 posibles
Centrais Sindicais 3 de 4 posibles
Organizacións Empresariais 1 de 2 posibles
Profesores propostos polos MRPs 3 de 3 posibles
Administración Educativa 6 de 6 posibles
Administración Local 3 de 8 posibles
Universidade 0 de 2 posibles
Personalidades de Recoñecido Prestixio: 2 de 2 posibles
Secretaría Xeral de Igualdade 0 de 1 posible
Secretario 1 de 1 posible

Estas asistencias supoñen a seguinte porcentaxe para cada colectivo que se indica:

Profesores do Ensino Público: 60,00%
Profesores do Ensino Privado: 66,66%
Pais e Nais de Alumnos: 80,00%
Persoal de Administración e Servizos 00,00%
Titulares de Centros Privados 50,00%
Centrais Sindicais 75,00%
Organizacións Empresariais 50,00%
Profesores propostos polos MRPs 100,00%
Administración Educativa 100,00%
Administración Local 37,50%
Universidade 00,00%
Personalidades de Recoñecido Prestixio: 100,00%
Secretaría Xeral de Igualdade 00,00%
Secretario 100,00%

O conxunto dos membros do Consello tivo un total de 29 asistencias das 45 posibles o
que representa un 64,44 % de asistencia ás sesións convocadas.
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3.3 COMISIÓNS PERMANENTES

A Comisión Permanente do Consello Escolar de Galicia reuniuse durante o curso 2016-
2017 en oito ocasións nas seguintes datas:

REUNIÓNS DA COMISIÓN PERMANENTE

20 de setembro de 2016

06 de outubro de 2016

24 de novembro de 2016

13 de decembro de 2016

20 de decdembro de 2016

23 de febreiro de 2017

15 de xuño de 2017

27 de xuño de 2017
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1 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA 

Data 20 de setembro de 2016 Carácter Sesión ordinaria

Duración de 17 a 18:10 Asistentes 6 de 7 (85,71%)

ORDE DO DÍA

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

2.- Informe da presidencia.

3.- Debate e aprobación, se procede, das emendas ás propostas de mellora presentadas ao
Informe “As bibliotecas escolares de Galicia – Curso 2014-2015”

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 hai novas no que se refire á organización dos
encontros de Consellos Escolares. 

Establécese o día da semana máis adecuado para realizar as reunións da Comisión que
serán os xoves.

En relación co asunto indicado no punto terceiro da orde do día o Sr. Vicepresidente
comenta que se recibiron 3 emendas de ANPAS GALEGAS, 9 emendas de CIG e 4 emendas do
Sr. García Gómez.

Logo de debate das emendas citadas, a Comisión Permanente acorda aceptar dous
textos que serán incluídos no documento de propostas de mellora.

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

Data 6 de outubro de 2015 Carácter Sesión ordinaria

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

ORDE DO DÍA

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

2.- Informe da presidencia.

3.- Emendas aos 11 proxectos  de decreto polos que se establecen os currículos de títulos de
Técnico superior de Artes Plásticas, de Técnico deportivo e de Técnico deportivo superior.

4.- Memoria do Consello Escolar de Galicia. Curso 2015-2016.

5.- Rogos e preguntas.

TEMAS TRATADOS

Non hai observacións. Acórdase aprobar a acta por unanimidade.

O Sr. Vicepresidente informa que se realizou unha reunión de presidentes de Consellos
Escolares Autonómicos o día 29 de setembro pasado. De momento non hai  presidente do
Consello Escolar do Estado nin da Xunta de Participación Autonómica, polo tanto a reunión foi
informal.  Tratouse  sobre  todo  de  informar  sobre  a  estrutura  e  dinámica  dos  consellos
escolares aos presidentes de nova incorporación. Non se puido avanzar nada na realización
dos Encontros nin sobre a temática. As previsións son de que este ano non vai dar tempo de
organizalos.

En relación co  punto terceiro  da orde do día  o  Sr.  Vicepresidente  informa que se
presentaron 33 emendas, das que hai 1 á totalidade, 26 de adición, 4 de substitución e 2 de
supresión. A emenda á totalidade consiste na solicitude dunha ampliación de prazo para poder
estudar as propostas de decreto e facer emendas.  Logo de debater a emenda,  a Comisión
Permanente entende que o prazo de 12 días dados para  o estudo é suficiente,  así  se ven
facendo noutros proxectos de decreto e ata agora non resultou insuficiente.  Non acepta a
proposta de emenda á totalidade e decide que se debata no Pleno.

A continuación estúdanse o resto  das  emendas e elabórase  un ditamen provisorio
composto de tres puntos que se acorda elevar ao pleno para a súa consideración.

En relación coa Memoria do curso 2015-2016 acórdase eliminar o asunto da orde do
día e incluílo na orde do día da seguinte reunión.

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

Data 24 de novembro de 2016 Carácter Sesión ordinaria

Duración De 17 a 18 horas Asistentes 6 de 7 (85,71%)

ORDE DO DÍA

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

2.- Informe da presidencia.

3.- Ditame sobre proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de 
grao superior correspondentes ao título de técnico superior en Organización e Control de 
Obras de Construción.

4.- Memoria do Consello Escolar de Galicia. Curso 2015-2016.

5.- Rogos e preguntas.

TEMAS TRATADOS

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

O Sr. Vicepresidente informa que xa foi nomeado o presidente do Consello Escolar do
Estado e que tomou posesión o día 23 de novembro.

En relación co  punto terceiro  da orde do día  o Sr.  Vicepresidente  informa que  se
presentaron sete emendas ao proxecto de decreto. Tres delas presentadas por UGT e catro
por CIG. Logo de estudar as emendas a comisión permanente elabora un ditame provisorio
composto de dous puntos que acorda elevar ao pleno para a súa consideración.

A continuación estúdase a  Memoria do Consello Escolar  de Galicia do curso 2015-
2016. Non se presentaron observacións e e acordouse elevala ao pleno.

Presentáronse dúas preguntas.
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4 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA 

Data 13 de decembro de 2016 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.- Ditame sobre proxecto de decreto polo que se establecen seis currículos de títulos de 
formación profesional básica. 

3.- Emendas aos ditames provisorios sobre 11 proxectos de decreto polos que se establecen os 
currículos de títulos de Técnico superior de Artes Plásticas, de Técnico deportivo e de Técnico 
deportivo superior e ao ditame sobre o proxecto de decreto polo que se establece o currículo 
do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título superior en Organización e 
Control de Obras de Construción.

4.- Rogos e preguntas.

TEMAS TRATADOS

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

Sobre  o  punto  segundo  da  orde  do  día  o Sr.  Vicepresidente  informa  que  se
presentaron  tres  emendas  de  recomendación  ao  proxecto  de  decreto  indicado  no  punto
segundo da orde do día. Todas elas foron presentadas por UGT. Debátense as emendas e a
Comisión Permanente elabora un ditame provisorio composto de dous puntos  que acorda
elevar ao pleno para a súa consideración.

En relación co punto terceiro da orde do día o Sr. vicepresidente informa que non se 
presentaron emendas aos ditames provisorios elaborados pola Comisión Permanente. Houbo 
dúas comunicacións de CCOO e CIG manifestando que manteñen vivas as emendas que non 
foron recollidas nos ditames.

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

Data 20 de decembro de 2016 Carácter Sesión ordinaria

Duración de 13;30 a 14 Asistentes 5 de 7 (71,42%)

ORDE DO DÍA

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

2.- Emendas ao ditame provisorio sobre o proxecto de decreto polo que se establecen seis 
currículos de títulos profesionais básicos. 

3.- Rogos e preguntas.

TEMAS TRATADOS

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

Non se presentaron emendas ao ditame provisorio sobre o proxecto de decreto polo
que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos, polo que se acorda elevalo ao
Pleno para a súa consideración.

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

Data 23 de febreiro de 2017 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 da sesión anterior.

2.- Intervención do conselleiro don Javier Sánchez García que presentará as súas alegacións en
relación coa decisión adoptada de denegar a súa proposta de instar á Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para que realice as actuacións que sexan necesarias coa
finalidade de que, antes de finalizar curso 2016-2017, convoque unha mesa de traballo, cuxa
composición determina,  co obxectivo de elaborar unha proposta normativa que realmente
garanta  o  dereito  á  educación  das  nenas  e  nenos  que,  por  mor  de  padecer  unha  longa
enfermidade  ou lesión  non  poden acudir  regularmente ou  durante  un período  de  tempo
prolongado ao centro educativo.

3.- Expresión da opinión dos diferentes membros da Comisión Permanente sobre as alegacións
presentadas polo conselleiro actuante indicado no punto 2. 

4.- Rogos e preguntas

TEMAS TRATADOS

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

En relación coa intervención do Sr. Sánchez García o Sr. Vicepresidente realiza unha
exposición dos antecedentes do tema e explica o procedemento da intervención. 

O Sr. García Sánchez intervén, sen límite de tempo, para explicar por qué considera
que o tema da súa proposta está incluído dentro das competencias do Consello Escolar de
Galicia e extendéndose sobre os motivos que entende que xustifican a convocatoria da mesa
de traballo solicitada. Finalizada a súa exposición o Sr. Sánchez García é invitado a retirarse.

De acordo co punto terceiro da orde do día os membros da Comisión Permanente
expresan a súa opinión sobre as alegacións presentadas polo Sr. Sánchez García concluíndo
que están de acordo coa resolución da vicepresidencia do Consello Escolar de Galicia na que
se estimou que non era da súa competencia porque os asuntos a tratar non versan sobre
ningunha das cuestións a que se refire o artigo 15 do Decreto 44/1988, do 11 de febreiro.

Presentáronse dúas preguntas.
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7 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA 

Data 15 de xuño de 2017 Carácter Sesión ordinaria

Duración de 17 a 18:20 Asistentes 5 de 7 (71,42%)

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación se procede da acta da sesión anterior.
2.- Presentación de proposta de temas para o informe do Consello Escolar de Galicia.
3.- Rogos e preguntas
.

TEMAS TRATADOS

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

En relación co punto segundo da orde do día o Sr. Vicepresidente, logo de expoñer a
relación  de  temas tratados  en  anos  anteriores,  pregunta aos  asistentes  se  teñen algunha
proposta  de  tema  para  o  próximo  informe.  Preséntase  como  tema  que  pode  ser  moi
interesante o de “A atención á diversidade”, que ten moita amplitude pola diversa temática
que abarca e polo diferentes colectivos implicados. Ademais, este estudo podería recoller a
temática  da  atención  hospitalaria  e  domiciliaria  que  demandara  no  seu  momento  o
representante de ANPAS Galegas. En definitiva, é un tema amplo que dá para tratar moitos
aspectos.

Logo  de  debate  acórdase  que  o  próximo  informe  verse  sobre  “A  atención  á
diversidade”

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

Data 27 de xuño de 2017 Carácter Sesión ordinaria

Duración de 17 a 19:15 Asistentes 5 de 7 (71,42%)

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación se procede da acta da sesión anterior.
2.- Presentación dos guións para o informe do Consello Escolar de Galicia, estudo e acordo
sobre os mesmos.
3.- Rogos e preguntas

TEMAS TRATADOS

Preséntanse dúas observacións á acta que, logo de corrixida, é aprobada por 
unanimidade.

En relación coa presentación de guións para o Informe, logo do debate das diferentes 
propostas, acórdase inicialmente o seguinte:

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO ENSINO BÁSICO 

Parte teórica:
1. Principios xerais da atención á diversidade.
2. Obxectivos.
3. Fundamentación normativa.
4. Concepto de alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

a. Alumnado con n.e.e.
b. Con incorporación tardía ao sistema educativo.
c. Que require medidas de carácter compensatorio.
d. Con altas capacidades intelectuais.
e. Con condicións persoais ou historia escolar.

5. Medidas de atención á diversidade.
f. Medidas ordinarias.
g. Medidas extraordinarias.

6. Recursos humanos e materiais para atender á diversidade.

Parte empírica:
1. Metodoloxía e mostra.
2. Obxectivos. Coñecer a situación real da atención á diversidade nos centros educativos da Co-

munidade Autónoma de Galicia, analizando os seguintes apartados:
a. Coñecer as opinións e actitudes do profesorado, pais/nais e alumnado respecto das di-

mensións didácticas, organizativas e institucionais da atención á diversidade.
b. Actuacións que se levan a cabo nos centros educativos en relación coa atención á di-

versidade.
c. Cal é o alumnado destinatario da atención á diversidade.

3. Quen participa na mostra:
d. Centros públicos.
e. Centros privados concertados.
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f. Equipos directivos.
g. Profesores (titores, PT, AL)
h. EOE.
i. Orientadores.
j. Pais/nais.
k. Auxiliares técnico-educativo.

4. Análise de resultados obtidos.
5. Conclusións xerais e propostas de mellora.

Así  mesmo  dáse  un  prazo  ata  o  mes  de  setembro  para  que  se  traballe  no  seu
desenvolvemento. O obxectivo é ter o guión definitivo para finais de setembro ou outubro
para que se incorpore nas prescripcións técnicas na contratación do referido estudo.

Presentouse unha pregunta.
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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 43
asistencias das 56 posibles o que representa unha asistencia do 76,78 % nas sesións
convocadas.
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3.5  APROBACIÓN DA MEMORIA DE ACTIVIDADES DO CONSELLO 
ESCOLAR DE GALICIA DO CURSO 2015-2016. 

A Memoria de Actividades do Consello Escolar de Galicia correspondente ao curso
2015-2016 foi aprobada con data 20 de decembro de 2016.
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Competencias do Consello Escolar
e do seu presidente

4
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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.
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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
13 proxectos de decreto durante o curso 2016-2017.

Estes proxectos de decreto son os seguintes:

1. Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía.
2. Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistería Artística.
3. Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo.
4. Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas.
5. Ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en

Baloncesto, e se modifican o Decreto 135/2012, do 31 de maio, o Decreto 73/2013, do
18 de abril e o Decreto 64/2015, do 16 de abril.

6. Ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en
Judo e Defensa Persoal.

7. Ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en
Piragüismo de Augas Bravas, técnico deportivo en Piragüismo de Augas Tanquilas e
técnico deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas.

8. Ciclo  de  grao  superior  correspondente  ao  título  de  técnico  deportivo  superior  en
Atletismo.

9. Ciclo  de  grao  superior  correspondente  ao  título  de  técnico  deportivo  superior  en
Baloncesto.

10. Ciclo  de  grao  superior  correspondente  ao  título  de  técnico  deportivo  superior  en
Hípica.

11. Ciclo  de  grao  superior  correspondente  ao  título  de  técnico  deportivo  superior  en
Salvamento e Socorrismo.

12. Técnico Superior en Organización e Control de Obras de Construción.
13. Seis títulos profesionais básicos:

a. Currículo  do  ciclo  formativo  de  formación  profesional  básico  do  título
profesional básico en actividades de Panadería e Pastelería.

b. Currículo  do  ciclo  formativo  de  formación  profesional  básico  do  título
profesional básico en Actividades Domésticas e Limpeza de edificios.

c. Currículo  do  ciclo  formativo  de  formación  profesional  básico  do  título
profesional básico en Mantemento de vivendas.

d. Currículo  do  ciclo  formativo  de  formación  profesional  básico  do  título
profesional básico en Fabricación de elementos metálicos.

e. Currículo  do  ciclo  formativo  de  formación  profesional  básico  do  título
profesional básico en Instalacións electrotécnicas e mecánica.

f. Currículo  do  ciclo  formativo  de  formación  profesional  básico  do  título
profesional básico en Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo.
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Ditames elaborados
5
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DITAMES ELABORADOS NO CURSO 2016-2017

Foron realizados tres ditames, un de forma conxunta e dous de xeito individual.

De forma conxunta foron avaliados once proxectos de decreto nun único ditame 
correspondente aos proxectos de decreto numerados do 1º ao 11º.

DITAME SOBRE OS PROXECTOS DE DECRETO POLOS QUE SE ESTABLECEN OS 
CURRÍCULOS DOS TÍTULOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: 

 Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía.
 Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistería Artística.
 Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo.
 Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas.
 Ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Balonces-

to, e se modifican o Decreto 135/2012, do 31 de maio, o Decreto 73/2013, do 18 de abril, e o 
Decreto 64/2015, do 16 de abril.

 Ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Judo e De-
fensa Persoal.

 Ciclos inicial e final de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo en Piragüis-
mo de Augas Bravas, técnico deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas e técnico deportivo 
en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas.

 Ciclo de grao superior  correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo.
 Ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Baloncesto.
 Ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica.
 Ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Salvamento e 

Socorrismo.

O pleno do Consello Escolar de Galicia, na súa sesión do día 20 de decembro de 2016,
emite o seguinte ditame en relación cos proxectos de decreto polos que se establecen os
currículos dos títulos arriba indicados:

1. O Consello Escolar de Galicia recoméndalle á Administración educativa que desdobre os
grupos de formación profesional que superen os 20 alumnos e alumnas, sobre todo na-
queles que resulten perigosos para o alumnado e profesorado, no tocante a manexo de
produtos ou aparellos de risco. Nesta rateo debe contar o alumnado repetidor.

2. Para todos os proxectos de currículos proponse a inclusión dun novo obxectivo xeral no
artigo 9, co seguinte texto: “Sensibilizar coa prevención da violencia de xénero”.

3. Con carácter xeral para todos os proxectos de decreto de títulos de Artes plásticas e De-
seño a Administración educativa acepta introducir un obxectivo xeral co seguinte texto:
“Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportuni-
dades, para desenvolver os valores do principio de igualdade de trato e non discrimi-
nación entre homes e mulleres nin por ningunha outra condición nin circunstancia per-
soal nin social, así como a prevención da violencia de xénero e o coñecemento da reali-
dade homosexual, transexual, transxénero e intersexual”. E, con carácter xeral para os
restantes decretos de títulos de ensinanzas deportivas, acepta introducir un obxectivo
xeral co seguinte texto: “Desenvolver e transmitir  a través do comportamento ético
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persoal valores vencellados co xogo limpo, o respecto aos demais, o respecto e coida-
do do propio corpo, evitando os comportamentos e os contidos sexistas e os estereoti-
pos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de
xénero,  favorecendo  a  visibilidade  da  realidade  homosexual,  bisexual,  transexual,
transxénero e intersexual”. Así mesmo e en relación coas emendas concretas que se re-
alizan a distintos decretos de ensinanzas deportivas, nas que se propón a inclusión de ex-
presións  como “índole afectivo-sexual / orientación afectivo-sexual / ...”, realizarase a
revisión de todos os elementos curriculares destes títulos coa finalidade de que estean
plenamente adaptados aos principios de igualdade de trato establecidos na Lei 2/2014,
do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transe-
xuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

4. Para todos os decretos de ciclo de grao superior correspondentes aos títulos de técnico
superior en: Atletismo, Baloncesto, Hípica e Salvamento e Socorrismo, proponse a inclu-
sión dun novo apartado, coa letra que corresponda, no apartado 3 do módulo común de
ensino deportivo. Código MED-C-303 (Anexo II), co seguinte texto: “Describíronse recur-
sos didácticos contra a violencia de xénero”. 

5. Para cada un dos proxectos de decreto polos que se establecen títulos de técnico depor-
tivo de grao medio, concretamente no módulo común de ensino deportivo, en resulta-
dos de aprendizaxe e criterios de avaliación, apartado terceiro, proponse o texto de adi-
ción que figura en negriña: “Demostrouse interese por respectar os intereses das perso-
as, evitando os prexuízos e valorando os elementos de diferenciación individuais tales
como: emocións, sentimentos, personalidade, sexo,  orientación afectivo-sexual, carac-
terísticas morfolóxicas, orixe cultural, clase social, etc.”

6. Así mesmo, para o apartado cuarto, proponse o texto de adición que figura en negriña:
“Reflexionouse sobre os propios prexuízos e estereotipos, incluídos os de xénero e por
cuestións de índole afectivo-sexual”.

De  xeito  individual  realizáronse  dous  ditames  correspondentes  aos  proxectos  de
decreto 12º e 13º.

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO DO 
CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR CORRESPONDENTE AO TÍTULO DE TÉCNICO 
SUPERIOR EN ORGANIZACIÓN E CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN. 

O pleno do Consello Escolar de Galicia, na súa sesión do día 20 de decembro de 2016, emite
o seguinte ditame en relación co proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao superior correspondente ao título superior en Organización e Control de
Obras de Construción:
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7. O Consello Escolar de Galicia recoméndalle á Administración que estableza como rateo
máxima a de 20 alumnos/as por aula nos módulos teóricos e de 10 nos módulos prácti-
cos.

8. Proponse a inclusión dunha disposición transitoria co seguinte texto: “A Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria contemplará medidas de apoio ao pro-
fesorado,  especialmente na formación permanente e na  investigación e innovación
nesta etapa educativa, para contribuír ao mellor desenvolvemento e aplicación deste
novo currículo”.

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECEN SEIS CURRÍCULOS DE 
TÍTULOS PROFESIONAIS BÁSICOS 

O pleno do Consello Escolar de Galicia, na súa sesión do día 20 de decembro de 2016, emite
o seguinte ditame en relación co proxecto de decreto polo que se establecen seis currículos de
títulos profesionais básicos:

9. O Consello Escolar de Galicia recoméndalle á Administración educativa que desdobre os
grupos de formación profesional básica que superen os 15 alumnos e alumnas, sobre
todo naqueles que resulten perigosos para o alumnado e profesorado, no tocante a ma-
nexo de produtos ou aparellos de risco. Nesta rateo debe contar o alumnado repetidor.

10. Proponse a inclusión dunha disposición transitoria co seguinte texto: “A Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria contemplará medidas de apoio ao pro-
fesorado,  especialmente na formación permanente e na  investigación e innovación
nesta etapa educativa, para contribuír ao mellor desenvolvemento e aplicación destes
novos currículos”.
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Participación  en  actos,  congresos
e reunións

6
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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:

 Reunión de Presidentes dos Consellos Escolares Autonómicos. Madrid, 29 de

setembro de 2016.

 Reunión dos Presidentes dos Consellos Escolares Autonómicos convocada polo

Ministro de Educación. Madrid, 13 de outubro de 2016. 

 “26º Diálogo de Educación”, Madrid 26 de outubro de 2016.

 Acto de entrega dos “XXVII premios galegos do ano”, Santiago de Compostela ,

3 de novembro de 2016.

 Congreso Internacional en conmemoración do MDCC aniversario do nacemento

de San Martín  de  Tours,  patrón de Ourense.  Ourense,  14  de  novembro de

2016.

 Almorzo informativo “Forum Europa. Tribuna Galicia” con don Julián Barrio, Ar-

zobispo de Santiago de Compostela, o 12 de decembro de 2016.

 “I Congreso provincial de Educación, A Convivencia no ámbito educativo”. Lugo,

21 de xaneiro de 2017.

 Reunión da Xunta de Participación dos Consellos Escolares Autonómicos. Ma-

drid, 26 de xaneiro de 2017.

 Simposio do Consello Escolar da Comunidade Valenciana. Valencia, 3 e 4 de fe-

breiro de 2017.

 Pleno do Consello Escolar do Estado. Madrid, 21 de marzo de 2017.

 “10º congreso de CCOO”. Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2017.

 Acto de inauguración do “Congreso FP Innova”. Santiago de Compostela, 10 de

maio de 2017.

 Acto de entraga das “Medallas de Galicia 2017”. Santiago de Compostela, 24 de

xullo de 2017.
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Resumo económico

7
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RESUMO ECONÓMICO

Gastos facturados pola Oficina Técnica Importe ano 2016
Electricidade 520,71
Gasóleo 126,36
Limpeza 0,00
Auga 56,20

Suma Parcial 703,27

Reunións Comisións 
Comisións permanentes e outras Comisións 4.549,69
Plenos 5.509,95

Suma Parcial 10.059,64

Informes e Estudios
Suma Parcial 0,00

Gastos Xornadas Consellos Escolares
Suma Parcial 0,00

Retribución dietas
Dietas 3.664,43

Suma Parcial 3.664,43

Outros gastos
Suma Parcial 0,00

Suma total ...................................................... 14.427,34
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