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LIMIAR

O Consello  Escolar  de  Galicia  coma órrano superior  de consulta  e  de 
participación de todos os sectores afectados na prorramación xeral  do 
ensino  publica esta Memoria do curso escolar 2019/2020 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 lerais e na presentación de propostas.

Cabe  sinalar  que  o  ano  2020  víuse  marcado  pola  pandemia  da 
Covid19 que obrirou a un confnamento de toda a poboación española 
dende  o  día  15  de  marzo   ata  o  día  15  de  xuño  en  que  rematou  a 
desescalada.  A pandemia continna e a día de hoxe serue sen atoparse 
unha vacuna para evitala nin un medicamento para curala polo que  ainda 
que xa non hai confnamento xeral  si hai restricións que afectan a vilas  
comarcas  rexións ou comunidades enteiras.

Esta  situación  incidíu  notablemente  no  funcionamento  das 
actividades do ámbito educativo que a partir do 15 de marzo tiveron que 
ser adaptadas con carácter urxente ás novas circunstancias ocasionando 
nalrnns casos a ralentización ou retraso das mesmas.
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COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Presidente: 
Carmen Pomar Tojo (Conselleira de Educación Universidade e Formación 

Profesional)

Vicepresidente:
Fernando del Pozo Andrés (Administración Educativa)

Representantes de:
Profesores do Ensino Pnblico:

María Xosé Rodríruez Martnez (CIG)
Xesns Fernández Rivas (CIG)
María Luz López Pérez (CCOO)
José Ranl Gómez Farto (FETE – UGT)
Julio Díaz Escolante (ANPE GALICIA)

Profesores do Ensino Privado:
Iria Antuña Rodríruez (CCOO)
Rodolfo Castro Fernández (FSIE – GALICIA)
Gerardo Morano Díaz (FETE – UGT)

Nais e Pais de Alumnos:
José Antonio Álvarez Caride (CONFAPA)
Dolores Blanco Sanruiñedo (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
Dirna Lía Rodríruez Barros (UGT)

Titulares de Centros Privados:
José Antonio Moar Armas (Federación de Centros de Ensino Privado)
Juana María Otero Torres (Federación de Centros de Educación e Xestión)

Centrais Sindicais:
José Manuel Fuentes Fariña (CCOO)
Xesns Antón Bermello García (CIG)
Felipe Balboa Fernández (UGT)
Otilia Mourelo Barreiro (CSIF)
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Orranizacións Empresariais:
Marta Amate López (Confederación de Empresarios de Galicia)
José Álvarez Carpintero (Confederación de Empresarios de Galicia)

Profesores propostos polos Movementos de Renovación Pedaróxica:
José Luis Fernández Díaz (Federación Galera de MRPs)
María dos Anxos González Refoxo (Coordinadora Galera de MRPs)
Xosé Ramos Rodríruez (Coordinadora Galera de MRPs)

Administración Educativa:
María del Carmen Cimadevila Cea
José Manuel Pinal Rodríruez
Jesns Oitavén Barcala
Valentn García Gómez
Manuel Corredoira López
Fernando del Pozo Andrés

Administración Local:
Óscar Benito Portela Fernández
César Lonro Queijo
Olra Alonso Suárez
Gabriel Alén Castro
Miruel Domínruez Alfonso
Francisco Maride Bizarro
Jorre Cubela López
María do Carme Fouces Díaz

Universidade:
José Ánrel Armas Castro
Rita Gradaille Pernas

Personalidades de Recoñecido Prestixio: 
Venancio Graña Martnez
Daniel Barata Quintas

Seminario de Estudos Galeros:
Vacante

Consello da Xuventude de Galicia:
Vacante

Secretaria Xeral de Irualdade:
Pilar García-Rodeja Gayoso

Secretario:
Álvaro Ariño Roure

CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA                          MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2019-2020             7



Delegación de funcións:

Por Orde do 9 de xaneiro de 2006 (DOG do 27 de xaneiro de 2006) o Presidente delera 
as snas funcións no Vicepresidente.

Baixas e altas de membros no Consello:

No curso 2019-2020 tivo lurar a modifcación dos membros do consello que se indica:

Publicado no DOG do 4 de maio de 2020

Baixa Alta

José Ranl Gómez Farto Paula Carreiro Prieto

Gerardo Morano Díaz Azucena Rodríruez Amoroso

María José Mansilla Chao Vacante

Otilia Mourelo Barreiro Cándido Vázquez Díaz

María dos Anxos González Refoxo Carme María Romero Rodríruez

Óscar Benito Portela Fernández Noa Díaz Varela

Jorre Cubela López José Luis Oujo Pouso

Miruel Domínruez Alfonso Julio Álvarez Nnñez

Olra Alonso Suárez Gorka Gómez Díaz

Francisco Maride Bizarro Diero Fernández Norueira

Rita Gradaille Pernas Carme Sarceda Gorroso

Pilar García-Rodeja Gayoso Aurora Patiño Doval

Vacante María Burque Gerpe
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COMPOSICIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE

Presidente:
Fernando del Pozo Andrés

Vorais:
José Ranl Gómez Farto
José Antonio Moar Armas
Dolores Blanco Sanruiñedo
Daniel Barata Quintas
Olra Alonso Suárez

Secretario:
Álvaro Ariño Roure

Con motivo das snas baixas como membros do Consello D. José Ranl Gómez 
Farto e Dna. Olra Alonso Suárez causan baixa tamén con data 4 de maio como 
membros Comisión Permanente.

As snas prazas quedan vacantes ata que se proceda a unha nova desirnación 
por parte do rrupo de representantes do profesorado e do rrupo de representantes da 
administración local.
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Actividade do Consello Escolar
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ACTIVIDADE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Durante o curso 2019-2020 que  serundo o calendario escolar  abarca dende o 
día 1 de setembro de 2019 ata o día 31 de arosto de 2020 o Consello Escolar de Galicia 
realizou a seruinte actividade: 

• Sesións Plenarias

• Comisións Permanentes

• Aprobación da Memoria do curso 2018-2019
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3.1 SESIÓNS PLENARIAS

O Pleno do Consello Escolar de Galicia reuniuse durante o curso 2019-2020 nunha 
ocasión:

SESIÓN DO PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

17 de decembro de 2019 
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1 PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 17 de decembro de 2019 Carácter Ordinario

Duración de 17:00 a 20:00 Asistentes 33 de 46

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  do ciclo 
formativo de formación profesional básica correspondente ao ttulo profesional básico 
en Acceso e Conservación en Instalacións deportivas.

4.-  Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o currículo  do ciclo 
formativo de rrao superior correspondente ao ttulo de técnico superior en Xestión de 
Auras.

5.- Propostas de mellora do informe sobre a Atención á Diversidade. 

6.- Memoria do curso 2018/19. 

7.- Roros e preruntas.

TEMAS TRATADOS

Preséntase  unha  observación  á  acta  que  é  admitida  procedéndose  a 
continuación a aprobar a acta por unanimidade.

A presidencia informa que se iniciou o procedemento para a renovación por 
metades  dos  membros  do  Consello  de  acordo  co  establecido  no  rerulamento  de 
réxime interno.

En relación co punto 3 indica que se presentaron 24 emendas  que a Comisión 
Permanente elaborou un ditame provisorio composto dun nnico punto procedéndose 
a continuación ao debate das emendas que non foron incluídas no ditame provisorio. 
Finalmente  procédese  a  votar  o  ditame  provisorio  que  incorpora  as  emendas 
aprobadas na sesión para elevalo a defnitivo  quedando aprobado.

En relación co punto 4 indica que tamén neste caso presentáronse 24 emendas 
e que a Comisión Permenente elaborou un ditame provisorio composto dun nnico 
punto procedéndose a continuación ao debate das emendas que non foran incluídas 
no mesmo; fnalmente procedeuse a votar  o ditame provisorio que incorporaba as 
emendas aprobadas na sesión para elevalo a defnitivo  quedando aprobado.

En relación co punto 5 indica que o estudo sobre a “Atención á diversidade no 
ensino básico” foi realizado polo Instituto de Ciencias da Educación (ICE) por encarro 
do Consello Escolar e que  trata de amosar una visión xeral da situación da atención á  
diversidade  partindo  das  percepcións  dos  diversos  colectivos  como  os  equipos 
directivos  o  profesorado  especialista  nesa  atención  os/as  orientadores/as  o 
profesorado de PT  o profesorado de AL  os/as titores/as  o profesorado en xeral  e as  
familias. Que o Consello escolar aportou as propostas para a mellora da atención á 
diversidade no ensino básico que considerou oportunas e que a Comisión Permanente 
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elaborou un documento no que incluía 13 desas propostas presentándose arora ao 
Pleno este  documento e  o resto das  propostas  para  a  sna  consideración.  Loro do 
debate o Pleno acorda aprobar o documento elaborado pola Comisión Permanente e 
añadirlle  outras  13  propostas  co  que  queda  defnitivamente  un  documento  de  26 
propostas  para  incluír  no  capítulo  correspondente  do  estudo  sobre  a  “Atención  á 
diversidade no ensino básico”.
No sexto punto da orde do día o vicepresidente comenta que se presenta para a sna 
consideración a memoria do curso 2018-2019 que contén como en anos anteriores a 
composición  do  consello  a  actividade  as  competencias  os  ditames  e  un  resumo 
económico. Acéptase unha observación e apróbase. 

Non se presentaron roros nin preruntas. 
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3.2 ASISTENCIA ÁS SESIÓNS DE PLENO:

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

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

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

Profesores do Ensino Pnblico: 80 00%
Profesores do Ensino Privado: 33 33%
Pais e Nais de Alumnos: 60 00%
Persoal de Administración e Servizos: 100 00%
Titulares de Centros Privados: 100 00%
Centrais Sindicais: 75 00%
Orranizacións Empresariais: 100 00%
Profesores propostos polos MRPs: 100 00%
Administración Educativa: 100 00%
Administración Local: 50 00%
Universidade: 50 00%
Personalidades de Recoñecido Prestixio: 50 00%
Secretaría Xeral de Irualdade: 00 00%
Secretario: 100 00% 

O conxunto dos membros do Consello tivo un total de 32 asistencias das 46 
posibles o que representa un 69 50% de asistencia á sesión convocada.
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3.3 COMISIÓNS PERMANENTES

A Comisión Permanente reuniuse en cinco ocasións durante o curso 2019-2020:

25-11-2019

05-12-2019

31-01-2020

13-02-2020

27-02-2020
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1 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 25 de novembro de 2019 Carácter Sesión Ordinaria

Duración de 17:00 a 18:10 Asistentes 5 de 7 (71 4%)

Orde do día:

1.- Lectura e aprobación se procede da acta da sesión anterior.
2.- Informe da presidencia.
3.- Memoria de actividades do Consello Escolar de Galicia. Curso 2018-2019.
4.- Elaboración dos seruintes ditames provisorios: 

- Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo 
formativo de formación profesional básica correspondente ao ttulo profesional básico 
en Acceso e Conservación en Instalacións deportivas.

- Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo 
formativo de rrao superior correspondente ao ttulo de técnico superior en Xestión da 
Aura.
5.- Roros e preruntas.

TEMAS TRATADOS
Non hai observacións á acta que é aprobada por unanimidade.

Dende a presidencia infórmase de que se iniciou o procedemento de renovación por 
metades dos membros do Consello Escolar. Infórmase así  mesmo que  na  Xunta de 
Participación Educativa  estase a valorar  a orranización dun encontro dos Consellos 
Escolares Autonómicos e do Estado para o vindeiro mes de maio de 2020. Finalmente 
pide a  valoración da CP sobre o roro realizado polo Sr. Armas na sesión do nltimo 
Pleno en relación á eliminación dos botellíns e vasos de plástico  en concordancia coa 
políticas de redución de residuos plásticos  considerándose  loro da deliberación  que 
non é preciso facer ninrnn cambio ao respecto.

Preséntase  a  memoria  de  actividades  do  curso  2018-19  que  contén  os  apartados 
habituais:  a  composición  do  consello  con  indicación  das  altas  e  baixas  producidas 
durante  o  curso  e  actividades  con indicación das  sesións  do pleno e  da  comisión  
permanente cun pequeno resumo dos temas tratados  a asistencia ás mesmas por 
parte dos diferentes rrupos  os ditames elaborados  a representación en diferentes 
actos e eventos e un resumo económico. Loro de aclarar alrunhas dnbidas sobre o 
orzamento  do  Consello  e  sobre  a  posibilidade  de  realizar  máis  actividades  e  non 
habendo ninrunha emenda  apróbase a sna remisión ao pleno para a aprobación. 

En relación co punto cuarto da Orde do día informa que se presentaron 48 emendas  
que son estudadas e debatidas unha a unha e fnalmente acórdase  emitir un ditame 
provisorio cun punto nnico para os dous proxectos de decreto.

Non se presentaron roros nin preruntas.
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2 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 05 de decembro de 2019 Carácter Sesión Ordinaria

Duración de 17:00 a 19:10 Asistentes 6 de 7 (85 7%)

Orde do día:

1.- Lectura e aprobación se procede da acta da sesión anterior.
2.- Valoración das propostas de mellora do informe sobre a Atención á Diversidade.
3.- Roros e preruntas.

TEMAS TRATADOS

Non hai observacións á acta que é aprobada por unanimidade.

En relación co punto serundo da orde do día  e loro de rematado o prazo  para  a 
presentación de acheras sobre o informe “A Atención á Diversidade no Ensino Básico”  
remitido aos membros do Pleno o día 4 de novembro  a Comisión Permanente procede 
a estudar todas  as  acheras presentadas  e a elaborar  un documento aceptando 13 
desas acheras para elevar ao pleno para a sna aprobación  se procede.

Non se presentaron roros nin preruntas.
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3 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 31 de xaneiro de 2020 Carácter Sesión Ordinaria

Duración de 13:30 a 17:15 Asistentes 6 de 7 (85 7%)

Orde do día:
1.- Lectura e aprobación se procede da acta da sesión anterior.
2.-  Informe  da  Presidencia  sobre  o  enfoque  do  tema  do  encontro  dos  Consellos 
Escolares Autonómicos e do Estado.
3.- Roros e preruntas.

TEMAS TRATADOS
Non hai observacións á acta que se aproba por unanimidade.

En relación co punto serundo o Sr.  Vicepresidente informa que dende a Xunta de 
Participación dos Consellos Escolares Autonómicos remitiuse ao Consello Escolar de 
Galicia unha proposta de traballo centrada na elaboración dun estudo complementario 
sobre os índices de éxito na educación primaria e secundaria en torno a tres eixos: 1) 
Repetición  2) Titulación e 3) Abandono temperá da educación e da formación. A tal 
efecto  o Consello Escolar do Estado iniciou un estudo que incorporará os indicadores 
correspondentes á repetición  paso de etapa e abandono españois  da OCDE/UE e dos 
países escollidos (ademais de España  Alemaña  Estados Unidos  Francia  Italia  Países 
Baixos  Portural  Reino Unido e Suecia)  así como unha análise das características dos  
sistemas educativos dos países relativo á promoción de curso  o paso de CINE 2 A CINE  
3 e o abandono. 

Nunha  serunda  fase  solicitouse  que  os  Consellos  Escolares  das  Comunidades 
Autónomas remitan  a fnais do mes de febreiro  un estudo descritivo da situación 
educativa  en  cada  Comunidade  Autónoma  referido  aos  tres  puntos  obxecto  do 
estudo. 

Para valorar os posibles contidos do estudo solicitado  o Vicepresidente fai entrera aos  
presentes dunha copia do apartado D1.6 do Informe 2019 sobre o estado do sistema 
educativo (Curso 2017-2018)  publicado polo Consello Escolar do Estado  no que se 
recollen  entre  outras  as  taxas  de idoneidade e  repetición do curso por CC.AA.  e 
propón facer unha compilación dos datos correspondentes a Galicia nos tres nltimos 
cursos escolares como punto de partida para a elaboración do estudo solicitado pola 
Xunta de Participación dos Consellos Escolares Autonómicos.  Loro da recollida dos 
datos  indicados  o  Vicepresidente  propón  que  se  renna  de  novo  a  Comisión 
Permanente o próximo 13 de febreiro para iniciar a elaboración do documento. Os 
membros presentes manifestan a sna conformidade coa proposta. 

Preséntanse  unha  prerunta  sobre  a  publicación  do  informe  sobre  a  atención  á 
diversidade  e  un  roro  relativo  á  vindeira  renovación  dos  consellos  escolares  dos 
centros.
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4 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 13 de febreiro de 2020 Carácter Sesión Ordinaria

Duración de 17:00 a 18:00 Asistentes 5 de 7 (71 4%)

Orde do día:

1.- Lectura e aprobación se procede da acta da sesión anterior.
2.- Elaboración do informe para  o encontro dos Consellos Escolares Autonómicos e do 
Estado.
3.- Roros e preruntas.

TEMAS TRATADOS

Non se presentan observacións á acta e apróbase por unanimidade.

En relación co punto serundo o Sr. Vicepresidente fai entrera dun primeiro borrador 
de informe  elaborado serundo os parámetros  indicados a partir dos  datos  ofciais 
proporcionados pola Consellería de Educación  Universidade e Formación Profesional. 
A continuación  procédese á lectura do informe e  loro de diversas consideracións por 
parte  de  todos  os  asistentes  sobre  os  indicadores  nos  distintos  apartados  o  Sr. 
Vicepresidente solicita que os membros da Comisión Permanente faran as acheras e 
propostas de mellora que consideren oportunas ao lonro semana entrante. Acórdase 
unha nova reunión para o día 27 co fn de elaborar o informe defnitivo.

Non se presentaron roros nin preruntas.
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5 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 27/02/20 Carácter Sesión Ordinaria

Duración de 17:00 a 18:30 Asistentes 6 de 7 (85 7%)

Orde do día:

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

2.- Finalización do informe para o encontro dos Consellos Escolares Autonómicos e do 
Estado.

3.- Roros e preruntas.

TEMAS TRATADOS

Non hai observacións á acta que é aprobada por unanimidade.

En relación co punto serundo preséntase un novo borrador de informe con diferentes 
acheras e observacións realizadas ao lonro da semana. Revísase de novo e debátese 
sobre o mesmo. Finalizada a revisión do informe  os membros presentes amosan a sna 
conformidade co texto defnitivo.

A continuación  a  Sr.  Vicepresidente propón enradir  ao informe unhas conclusións 
fnais de carácter xeral  e fai entrera dun borrador das mesmas para a sna valoración 
por parte da comisión. 

Todos os membros presentes amosan a sna conformidade con ditas conclusións. Así 
mesmo acórdase incluír dnas novas propostas de conclusións presentadas neste acto e 
que completan o informe.

O referido informe será enviado á “Junta de Participación de los Consejos Escolares 
Autonómicos” o día 28 de febreiro de 2020. 

Presentáronse dnas preruntas.
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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 28 
asistencias das 35 posibles  o que representa unha asistencia do 80 00 % nas 
sesións convocadas. 
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3.5  APROBACIÓN DA MEMORIA DE ACTIVIDADES DO CONSELLO ESCOLAR DE 
GALICIA DO CURSO 2017-2018. 

A Memoria de Actividades do Consello Escolar de Galicia correspondente ao curso 
2018-2019 foi aprobada na sesión plenaria de data 17 de decembro de 2019.
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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 artiro  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 snas competencias  sobre as seruintes 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)  Prorramación  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 prorramas educativos.

r) Disposición e actuacións xerais encamiñadas a mellorar a calidade do ensino 
e  a  sna  adecuación  á  realidade  social  e  cultural  ralera  así  como  aquelas 
accións destinadas a compensar as desirualdades e as eivas sociais  territoriais 
ou individuais da poboación que hai que escolarizar.

h)  Criterios  xerais  para  fnanciamento  dos  centros  pnblicos  e  para  a 
concertación  dos  privados  dentro  do  marco  competencial  xeral  da 
Comunidade Autónomade 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 Pnblicas.

2. O Consello Escolar  de Galicia poderá formularlle  á Consellería de Educación 
propostas sobre os asuntos relacionados nos apartados anteriores deste artiro  
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 fruren no apartado 1 do presente 
artiro. 

O  artiro  3º.a  do  Rerulamento  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 sna actividade. 
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De acordo co  establecido nos  puntos  1  e  3  do anterior  artiro 9  a  Consellería  de  
Educación  Universidade e Formación Profesional remitiu ao Consello Escolar de Galicia 
para o seu ditame 2 proxectos de decreto durante o curso 2019-2020.

Estes proxectos de decreto son os seruintes: 

Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de formación 
profesional  básica  correspondente  ao  ttulo  profesional  básico  en  Acceso  e 
Conservación en Instalacións deportivas.

Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de rrao superior 
correspondente ao ttulo de técnico superior en Xestión de Auras. 

CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA                          MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2019-2020 26



Ditames elaborados
5
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DITAMES ELABORADOS NO CURSO 2019-2020

Foron realizados dous ditames: 

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO DO TÍTULO 
PROFESIONAL BÁSICO EN ACCESO E CONSERVACIÓN EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.  

O Pleno do Consello Escolar de Galicia  na sna reunión do día 17 de decembro 
de 2019  emite o seruinte ditame en relación co proxecto de decreto polo que se 
establece  o  currículo  do  Título  profesional  básico  en  Acceso  e  Conservación  en 
Instalacións Deportivas: 

1.  O  Consello  Escolar  de  Galicia  insta  á  Consellería  de  Educación  Universidade  e 
Formación  Profesional  (CEUFP)  a  realizar  un  plan  específco  de  formación  de 
profesorado que imparte neste ttulo.

2.  Irualmente  recomenda  a  introdución  de  obxectivos  concretos  para  o 
desenvolvemento dos aspectos refectidos no capítulo V da lei 2/2014 de visibilidade e 
non discriminación do colectivo LGBTI. 

3. Tamén recomenda a inclusión de obxectivos concretos contra a violencia de xénero. 
Non só citando no currículo correspondente que se debe tratar de modo transversal a 
erradicación da violencia de xénero  senon tamén explicitado naqueles módulos do 
currículo no que teña encaixe.

4. Para o artiro 3.1af  propón unha nova redacción que quedaría da seruinte forma: 
“Analizar  e  valorar  a  participación  o  respecto  a  tolerancia  e  a  irualdade  de 
oportunidades  para desenvolver os valores do principio de irualdade de trato e non 
discriminación  entre  homes  e  mulleres  nin  por  ninrunha  outra  condición  nin 
circunstancia persoal  nin social  así  como a prevención da violencia de xénero e o 
coñecemento da realidade homosexual  lésbica,  bisexual, transexual  transxénero e 
intersexual.”

5. No apartado referido á ratio por aula  propón enradir o seruinte texto: “A ratio 
máxima será de 15 alumnos/as por aula.”

6.  O Consello Escolar de Galicia insta á CEUFP para que implante este ttulo na rede  
pnblica de centros de FP e responda á demanda de emprero que nas  instalacións 
deportivas se necesita.

7. No punto 3.1 do Anexo I (páxina 13)   propón enradir un novo punto u.2 co seruinte 
texto: 

“Recoñecer e valorar a linrua e a cultura propias para facer efectivo o dereito de todas 
as persoas a establecer relacións comerciais  culturais e sociais na nosa linrua.”
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8. Irualmente  no punto 3.1 do Anexo I (páxina 14)   propón enradir un novo punto  
ac.2 co seruinte texto: “Valorar a importancia da prevención dos riscos laborais desde 
unha perspectiva de xénero. Riscos psicosociais. Acoso.”

9. No apartado 5.1 sobre espazos no referente aos requisitos mínimo de calidade do 
contexto  formativo  na  páxina  93  na  táboa  sobre  espazos  propón  substituír  na 
columna de 20 alumnos “20” por “15” e suprimir a columna do trinta alumnos. 

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO DO 
CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CORRESPONDENTE AO TÍTULO DE TÉCNICO 
SUPERIOR EN  XESTIÓN DA AUGA.   

O pleno do Consello Escolar de Galicia  na sna reunión do día 17 de decembro de 2019  
emite o seruinte ditame en relación co proxecto de decreto polo que se establece o currículo 
do Título de técnico superior en Xestión da Aura: 

1. O Consello Escolar de Galicia insta á Consellería de Educación  Universidade e Formación 
Profesional  a   realizar  un plan específco de formación de profesorado que imparte  neste  
ttulo.

2. O Consello Escolar de Galicia insta á CEUFP a implantar estes ttulos nos centros pnblicos que  
o tecido industrial demande. 

3. Irualmente  recomenda a introdución de obxectivos concretos para o desenvolvemento dos 
aspectos  refectidos  no  capítulo  V  da  lei  2/2014  de  visibilidade  e  non  discriminación  do  
colectivo LGBTI. 

4. Tamén recomenda a inclusión de obxectivos concretos contra a violencia de xénero. Non só 
citando no currículo correspondente que se debe tratar de modo transversal a erradicación da 
violencia de xénero  se non tamén explicitado naqueles módulos do currículo no que teña 
encaixe.

5. Para o artiro 9.aa (páxina 9)  propón unha nova redacción que quedaría da seruinte forma:  
“Analizar e valorar a participación  o respecto  a tolerancia e a irualdade de oportunidades  
para desenvolver os valores do principio de irualdade de trato e non discriminación entre 
homes e mulleres nin por ninrunha outra condición  nin  circunstancia persoal nin social  así 
como a prevención da violencia de xénero e o coñecemento da realidade homosexual  lésbica,  
bisexual, transexual  transxénero e intersexual.”

6.  No  apartado  referido  á  ratio  de  alumando  por  aula  propón  substituír  “30”  por  “20”  
alumnos/as  por  aula  nos  módulos  de  carácter  teórico  e  “15”  por  “10”  alumnos/as  nos 
módulos prácticos.

7. No artiro 9 sobre obxectivos xerais (paxina 9)  propón enradir un novo punto so seruinte 
texto: “Avaliar  a  importancia da prevención dos riscos laborais  desde unha perspectiva de  
xénero. Riscos laborais no embarazo e lactación. Riscos psicosociais. Acoso.”

8. Finalmente  propón que se revise e actualice a data de implantación recollida na Disposición  
derradeira primeira.  
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Participación  en  actos  conrresos 
e reunións

6
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REPRESENTACIÓN NOS SEGUINTES EVENTOS:

De acordo co establecido no artiro 3º a do Rerulamento 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 da “Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos” 
celebrada en Madrid o día 1 de outubro de 2019.

• Reunión do Pleno do “Consejo Escolar del Estado” celebrado en Madrid o día 
29 de outubro de 2019.

• Reunión da “Junta de Participación de los  Consejos  Escolares  Autonómicos” 
celebrada en Madrid o día 13 de novembro de 2019.

• Inaururación da Xornada de Formación Profesional Dual en Galicia celebrada 
en Santiaro de Compostela o día 26 de novembro de 2019.

• Mesa  de  Traballo  de  Educación  para  a  elaboración  do  Plan  Estratéxico  de 
Galicia 2021-2030 celebrada en Santiaro de Compostela o día 16 de decembro 
de 2019.

• Reunión  do  Pleno  do  Consello  Galero  para  a  Convivencia  Escolar  da 
Comunidade Autónoma de Galicia celebrado en Santiaro de Compostela o día 
10 de xaneiro de 2020.

• Toma de Posesión como Reitor da Universidade da Coruña do profesor doutor 
don Julio Abalde Alonso celebrada en A Coruña o día 14 de xaneiro de 2020.
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Resumo económico

7
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RESUMO ECONÓMICO

Reunións Comisións Importe ano 2019
Comisións permanentes e outras Comisións 1.893 13
Plenos 4.335 07

Suma Parcial 6.228,20

Informes e Estudios
Informe A Atención á Diversidade (maquetación)        Suma Parcial 1.784,29

Gastos Xornadas Consellos Escolares
Suma Parcial 0,00

Retribución dietas
Dietas 4.080 51

Suma Parcial 4.080,51

Outros gastos
Impresión carnés de membros do Consello 22 03

Suma Parcial 22,03

Suma total ...................................................... 12.115,03
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