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COMUNICADO DA DIRECCIÓN

A dirección do IES O Carril, ante o debate xurdido na vila polo cambio de nome do centro, fai estas
declaracións co fin de aclarar algunhas inexactitudes nos datos que están a manexarse nalgunhas
manifestacións públicas ao respecto do tema. 

O cambio  do nome responde a  unha decisión  do claustro  e  do consello  escolar.  Non foi  unha
decisión da Xunta de Galicia, nin da dirección do centro, nin ten ningunha intención política como
tampouco, por suposto, pretendía menoscabar a figura de Miguel Ángel González Estévez.

O procedemento para realizar o cambio de nome do centro obriga á aprobación dos dous órganos
colexiados: o Claustro de Profesorado e o Consello Escolar do Centro. O Claustro é o órgano propio
de participación de todo o profesorado no goberno do centro. O Consello Escolar é o órgano a
través do cal participan na súa xestión os distintos membros da comunidade escolar e está integrado
por unha representación do profesorado, do persoal non docente,  das familias do alumnado, do
alumnado, e do Concello de Vilagarcía de Arousa. Todas as representacións do Consello Escolar son
elixidas  polos  integrantes  do  estamento  correspondente  agás  a  representación  municipal  que  é
asignada polo Concello.

O  proceso  comezou  cando  nunha  reunión  do  Claustro  de  profesorado,  membros  do  mesmo
propuxeron a posibilidade do cambio. Despois de analizala e debatila acordouse levala a votación.
Para tal fin convocouse un novo claustro no que a proposta resultou aprobada por maioría absoluta.

O seguinte paso, asi esixido, foi realizar a consulta ao Consello Escolar onde a moción foi aprobada
por unanimidade. 

Trasladouse entón a solicitude de autorización á Consellería de Educación.

Recibida a conformidade da Consellería, o centro púsoxe en contacto coa familia de Miguel Ángel
González Estévez para comunicarlle o cambio de nome e, ao mesmo tempo, informarlle da proposta
do claustro de darlle o seu nome ao pavillón de deportes do centro,  como recoñecemento á súa
entrega ao instituto e como sinal de respecto pola súa figura. Nese momento a proposta foi acollida
satisfactoriamente pola familia.

Os malentendidos e o malestar da familia e amizades de Miguel Ángel González Estévez é para nós
causa de disgusto, mais a intención da comunidade educativa non foi, evidentemente, ir en contra da
memoria de Miguel Ángel senón que pretendía axustar o nome do centro á vila,  amosando a unión
entre ambos e recuperando un topónimo que está en vías de desaparición. 

A dirección.
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