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1. Limiar
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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 2020/2021 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.

Cabe  sinalar  que  o  curso  2020-2021  viuse  marcado  pola
pandemia de  Covid  19  situación que obrigou a  tomar decisións
para que se desenvolvese coa maior normalidade posible.

Estableceuse un “Protocolo de adaptación ao contexto da
Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o
curso  2020-2021”  que  incluía  unhas  medidas  de  protección
básicas, unhas medidas que afectan ás condicións laborais, unhas
medidas  de  carácter  organizativo  e  unhas  medidas  de  carácter
formativo e pedagóxico.

Con estas medidas, coa colaboración inestimable de toda a
comunidade educativa e  grazas  á  implicación  da  consellería  de
Sanidade cunha especial atención ao sector educativo, ademais de
proceder a vacinación nun tempo récord de todo o persoal que
traballa nos centros docentes, conseguiuse que o curso 2020-2021
discorrese  sen  contratempos  e  que  se  realizase  unha  docencia
presencial en practicamente todas as ensinanzas e niveis.

Deste  xeito  pode  dicirse  que  o  curso  2020-2021
desenvolveuse  en  Galicia  cunha  aceptable  normalidade  non
exenta de dificultades.
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2. Composición do Consello
Escolar
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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 Público:

María Xosé Rodríguez Martínez (CIG)
Xesús Fernández Rivas (CIG)
María Luz López Pérez (CCOO)
Paula Carreiro Prieto (FETE – UGT)
Julio Díaz Escolante (ANPE GALICIA)

Profesores do Ensino Privado:
Iria Antuña Rodríguez (CCOO)
Rodolfo Castro Fernández (FSIE – GALICIA)
Azucena Rodríguez Amoroso (FETE – UGT)

Nais e Pais de Alumnos:
José Antonio Álvarez Caride (CONFAPA)
Dolores Blanco Sanguiñedo (CONFAPA)
Javier Sánchez García (ANPAS GALEGAS)
Vacante (CONGAPA)
María Paz García Fernández de Bescansa (CONGAPA)

Alumnos: Vacante

Persoal de Administración e Servizos:
María Burque Gerpe (CCOO)
Digna Lía Rodríguez 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)
Xesús Antón Bermello García (CIG)
Felipe Balboa Fernández (UGT)
Cándido Vázquez Díaz (CSIF)
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Organizacións Empresariais:
Marta Amate López (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)
Carme María Romero Rodríguez (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:
Noa Díaz Varela
César Longo Queijo
Gorka Gómez Díaz
Gabriel Alén Castro
Julio Álvarez Núñez
Diego Fernández Nogueira
José Luis Oujo Pouso
María do Carme Fouces Díaz

Universidade:
José Ángel Armas Castro
Carme Sarceda Gorgoso

Personalidades de Recoñecido Prestixio: 
Venancio Graña Martnez
Daniel Barata Quintas

Seminario de Estudos Galegos:
Vacante

Consello da Xuventude de Galicia:
Vacante

Secretaria Xeral de Igualdade:
Aurora Patiño Doval

Secretario:
Álvaro Ariño Roure
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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:

Con data de 7 de setembro de 2020 foi nomeado conselleiro de Cultura, Educación e
Universidade don Román Rodríguez González que asume a Presidencia do Consello
Escolar de Galicia.

Con motivo da súa xubilación causa baixa o secretario do Consello don Álvaro Ariño
Roure,  sendo substituído con data de 5 de febreiro de 2021 por don Xosé María
López Carretero.

No curso  2020-2021  tivo  lugar  a  modificación  dos  membros  do  consello  que  se
indica:

Publicado no DOG do 23 de outubro de 2020:

Baixas Altas

Jesús Oitavén Barcala Manuel Vila López

Manuel Corredoira López José Luis Mira Lema

José Manuel Pinal Rodríguez José Manuel Álvarez Bértolo

Matría Paz García Fernández Patricia Pérez Marín

Vacante de Pais de Nais de Alumnos María Eugenia Díaz-Velarde Hurtado

Publicado no DOG do 17 de decembro de 2020:

Baixa Alta

Xesús Manuel Fernández Rivas Xosé Manuel Nogueira Rodríguez

Publicado no DOG do 8 de febreiro de 2021:

Baixa Alta

Noa Díaz Varela Rubén Prol Mariño

Publicado no DOG do 18 de maio de 2021:

Baixa Alta

Gabriel Alén Castro Manuel Prado López

Publicado no DOG do 4 de agosto de 2021:

Baixa Alta

Javier Sánchez García Iria Salvande Lorenzo
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COMPOSICIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE

Presidente:
Fernando del Pozo Andrés

Vogais:
Paula Carreiro Prieto 
José Antonio Moar Armas
Dolores Blanco Sanguiñedo
Daniel Barata Quintas
Gorka Gómez Díaz

Secretario:
Álvaro Ariño Roure

Con motivo da súa baixa como Secretario do Consello D. Álvaro Ariño Roure
causa  baixa  tamén  como  Secretario  da  Comisión  Permanente  sendo
substituído por don Xosé María López Carretero.
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3. Actividade do Consello
Escolar
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ACTIVIDADE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Durante o curso 2020-2021 que, segundo o calendario escolar, abarca
dende o día 1 de setembro de 2020 ata o día 31 de agosto de 2021 o Consello
Escolar de Galicia realizou a seguinte actividade: 

• Sesións Plenarias

• Comisións Permanentes

• Aprobación da Memoria do curso 2019-2020
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3.1 Sesións plenarias

O Pleno do Consello Escolar de Galicia reuniuse durante o curso 2020-2021 
en seis  ocasións:

SESIÓNS DO PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

9 de setembro de 2020
17 de decembro de 2020

4 de marzo de 2021
21 de xuño de 2021
9 de xullo de 2021

30 de agosto de 2021 
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1 PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 9 de setembro de 2020 Carácter Ordinario por
Videoconferencia

Duración de 17:30 a 21:47 Asistentes 36 de 46 (78,2%)

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

2.- Inicio do curso escolar 2020-2021

3.- Rolda de intervencións.

A  sesión  está  presidida  polo  Sr.  Conselleiro  de  Cultura,  Educación  e
Universidade e asiste en calidade de convidado o Sr. Conselleiro de Sanidade.

TEMAS TRATADOS

O  Vicepresidente  indica  que  se  trata  dunha  sesión  convocada  de
urxencia por desexo do conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, don
Román Rodríguez González, en calidade de presidente do Consello e que a
esta  reunión  asiste  tamén  como  invitado  don  Julio  García  Comesaña,
conselleiro de Sanidade, para informar sobre o plan para o comezo do curso
escolar  2020-2021.  Logo  de  aprobar  a  acta  da  sesión  anterior  por
asentimento e de anunciar as modificacións habidas no Consello por motivo
da renovación por metades, publicada no DOG do 12 de marzo de 2020, toma
a palabra o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade.

O Conselleiro fai referencia á situación inédita que se está a vivir de
crise  sanitaria  como  consecuencia  da  Covid  19  que  lle  afecta  a  toda  a
sociedade e tamén ao ensino e pon de manifesto diante dos membros da
comunidade educativa unha mensaxe de tranquilidade e confianza e outra de
compromiso  e  responsabilidade,  fundamentalmente  a  responsabilidade  de
garantir un marco sanitario para os centos de miles de alumnos e para os
miles de profesionais educativos.  Salienta a necesidade de traballar todos
unidos e pide á comunidade educativa traballar todos xuntos para superar
esta situación absolutamente inédita,  complexa e descoñecida.  Presenta o
protocolo  aprobado pola  Xunta  para  adaptar  os  centros  á  nova  situación
hixiénico-sanitaria.

Presenta  unhas  liñas  de  traballo  de  tres  fases:  de  urxencia,  de
normalización e de avance que servirán para garantir o dereito á educación
de todos os alumnos galegos. Indica que a inspección educativa e os equipos
directivos estiveron traballando na organización do comezo de curso para
garantir  a  aplicación  dos  protocolos  avaliando  todas  as  demandas  e
necesidades e que se crearon 240 novas prazas de profesorado co fin de
poder  atender  os  desdobramentos  de  grupos  necesarios  para  manter  a
separación establecida entre o alumnado dentro da aula.
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Volve reiterar a súa mensaxe de tranquilidade e de responsabilidade e
novamente  fai  un  chamamento  a  todos  os  membros  da  comunidade
educativa  para traballar  xuntos e garantir  unha educación  de calidade no
medio da pandemia.

Toma a palabra o conselleiro de Sanidade que empeza dicindo que a
postura  da  consellería  de  Sanidade é  de  total  apoio  ao  sector  educativo.
Explica que levan traballando tempo en medidas para facer fronte á Covid 19
no ámbito infantil a través dos servizos de pediatría e que dentro do Comité
Clínico  traballaron  na  elaboración  dun  protocolo  seguindo  as
recomendacións tanto nacionais como internacionais. 

Expón  que  se  están  a  facer  test  a  40.000 docentes  e  persoal  dos
centros educativos cuns resultados de momento moi bos, cunha taxa moi
pequena de positivos.

Finalmente indica que está previsto constituír un Comité de Educación
composto por expertos en diferentes áreas educativas que asesore, informe
e faga propostas de actuación e cun funcionamento semellante ao do actual
Comité Clínico.

Ábrese a continuación unha rolda de intervencións coa participación
dos  representantes  de  CONFAPA,  CCOO,  CIG,  FETE-UGT,  Coordinadora
Galega de MRP, CONGAPA, Federación de centros de Educación e Xestión,
Administración  Local,  ANPAS  Galegas,  Federación  Galega  de  MRP,  ANPE
Galicia e FSIE.

Todos eles manifestan cadansúa opinión acerca da situación creada
nos  centros  educativos  pola  pandemia  da  Covid  19  sendo  moitas  delas
críticas coas medidas tomadas ata agora pola Consellería e en especial pola
falta  de  información  que  mantivo  unha  situación  de  angustia  entre
alumnado,  profesorado e  familias.  Indica  a  maioría  que están dispostos  a
colaborar  sempre  que  sexa  unha  colaboración  leal  na  que  transite  a
información e se teñan en conta as propostas que eles acheguen dado que
moitas  delas  son  opinións  baseadas  na  experiencia  acadada  nos  centros
educativos no seu traballo diario. Piden que a consellería sexa xenerosa en
relación  ao equipamento,  ao  persoal  docente de apoio  e  ás  dotacións  de
material  informático  para poder atender no seu caso a educación por vía
telemática.

O conselleiro de educación agradece as intervencións e engade que na
situación real na que estamos, cun escenario de crise económica latente, vai
ser difícil poder atender todas as propostas que se fixeron. Pero coincide cos
diferentes representantes en garantir o ensino presencial aínda que hai que
contar con plans de continxencia con formación e con equipamentos por se
houbese nun futuro que recorrer a un ensino non presencial.
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Respecto dos comedores escolares di  que está previsto elaborar un
protocolo que dea seguridade aos que dan servizo de xeito indirecto: ANPAS
e Concellos

Insiste na necesidade de propoñer solucións intelixentes, realistas e
posibilistas facendo desdobres, se é preciso,  aumentando o profesorado e
implementando  medidas  telemáticas  desde  o  punto  de  vista  do  plan  de
continxencia.

Finalmente  comenta  que  tomou  nota  de  todas  as  propostas
presentadas e que traballarase para garantir  un marco educativo que dea
seguridade hixiénico-sanitaria e un ensino que non perda os seus valores de
calidade, equidade e igualdade de oportunidades.

No punto de rogos e preguntas presentouse un rogo. 

CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA                   MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2020/21 16



2 PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 17-12-2020 Carácter Ordinario

Duración De 17:00 a 18:10 Asistentes 30 de 46 (65,2%)

ORDE DO DÍA

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

2.- Informe da presidencia.

3.- Ditame sobre os proxectos de decreto polos que se establecen os currículos dos
ciclos formativos de Formación Profesional correspondentes aos títulos de: 

- Técnico en Comercialización de Produtos Alimentarios

- Técnico en Mantemento de Estruturas de Madeira e Moblaxe de Embarcacións de
Recreo

- Técnico superior en Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina

- Técnico superior en Vestiario á Medida e de Espectáculos.

4.- Memoria do curso 2019/20. 

5.- Rogos e preguntas.

TEMAS TRATADOS

Preséntase unha observación á acta e a continuación apróbase por asentimento.

O sr vicepresidente informa das altas e baixas que se teñen producido no seo do
Consello Escolar de Galicia dende a última reunión agradecendo o seu traballo aos
que cesan e dando a benvida aos recén nomeados

En relación co punto tres da orde do día indica que se realizou unha única guía para
os catro proxectos de decreto e que se presentaron 66 emendas, 4 de ANPE, 32 de
CCOO,  29  da  CIG  e  1  dos  MRPs.  A  Comisión  Permanente  elaborou  un  ditame
provisorio  composto de dous puntos aceptando parcialmente  dúas das  emendas
presentadas.  A continuación estúdanse, debátense e vótanse as emendas que non
foron aceptadas no ditame provisorio aprobándose un ditame definitivo composto
polo ditame provisorio ao que se engaden as emendas aceptadas nesta sesión do
pleno.

En relación co punto cuarto da orde do día o sr vicepresidente presenta a memoria
do  curso  2019-2020  que  contén,  como  en  anos  anteriores,  os  apartados  de
composición  do  consello;  actividades  con  indicación  das  sesións  de  pleno  e  de
comisión permanente cun breve resumo do tratado e a asistencias ás mesmas; a
aprobación da memoria do curso 2018-2019; as competencias do consello escolar e
do seu presidente e, en consecuencia, os ditames elaborados e a participación en
actos, congresos e reunións; e finalmente un resumo económico. Logo dun debate
sobre  a  procedencia  da  súa  aprobación  sométese  a  votación  e  é  aprobada  por
maioría.

Presentouse unha pregunta.
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3 PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 4 de marzo de 2021 Carácter Ordinario por
videoconferencia

Duración De 16,15 a 18,45 Asistentes 30 de 46 (65,2%)

ORDE DO DÍA

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

2 Informe da presidencia.

3 Seguimento da evolución do curso escolar 2020-21 no contexto da covid-
19.

4 Rogos e preguntas.

A  sesión  está presidida  polo  Sr.  Conselleiro  de  Cultura,  Educación  e
Universidade e asiste en calidade de convidado o Sr. Conselleiro de Sanidade.

TEMAS TRATADOS

Preséntase  unha  observación  á  acta  e  a  continuación  apróbase  por
asentimento.

O  Sr.  Vicepresidente informa das altas e baixas que se teñen producido no
seo do Consello Escolar dende a última reunión agradecendo o seu traballo
aos que cesan e dando a benvida aos recén nomeados.  Tamén informa do
cambio do secretario do Consello tendo cesado por xubilación don Álvaro
Ariño Roure e tendo sido nomeado para substituílo don Xosé María López
Carretero,  xefe  de  servizo  na  Consellería  de  Cultura,  Educación  e
Universidade.

Para o desenvolvemento do punto terceiro toma a palabra o Presidente do
Consello  e  conselleiro  de  Educación  quen  indica  que  grazas  ao  traballo
colectivo conseguiuse desenvolver xa a metade do curso académico dentro
dunha situación moi aceptable con presencialidade nas aulas, conseguindo
que os centros educativos non fosen lugares de transmisión da pandemia e
logrando que o sistema educativo seguise funcionando. E agradece tamén ao
Conselleiro de Sanidade, invitado a esta reunión do pleno o extraordinario
traballo do seu departamento e do Comité Clínico.

Fai  un  pequeno  balance  das  accións  fundamentais  que  se  implementaron
dende setembro, data en que asistiu a outra reunión plenaria do Consello
Escolar. Fai referencia á adaptación aos protocolos e aos mandatos sanitarios
que  posibilitaron  organizar  os  centros.  Destacou  o  apoio  con  recursos
humanos  e  loxísticos  que  con  contratación  de  profesorado,  gastos  de
funcionamento,  axudas  específicas  á  ANPAS,  prórroga  de  contratos
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universitarios,  etc.  supuxeron  un  custo  para  as  arcas  autonómicas  de  en
torno a 160.000.000 de euros.

Indica  que  foi  moi  importante  contar  co  asesoramento  dun  grupo  de
profesores  de  diferente  ámbito,  fundamentalmente  tamén  dos  equipos
directivos, que a través do Comité Educativo, foron unha peza fundamental
para dar unha resposta áxil e rápida a moitísimas problemáticas e proxectos
que foron poñéndose en marcha. Púxose en marcha un plan de ensino virtual
que tiña un carácter preventivo e que cando foi preciso usalo deu unha boa
mostra  de  funcionamento.  Tamén  houbo  un  proceso  de  formación  moi
potente. Púxose en marcha tamén un protocolo de atención domiciliaria, un
plan  de  atención  ao  alumno  vulnerable,  para  que  puidese  haber  un  bo
proceso educativo, no caso de que houbese un confinamento, para alumnos
con necesidades educativas especiais ou con dificultades de aprendizaxe; e
tamén  presentouse un plan de benestar emocional para poder atender todo
o  tema  de  estrés,  ansiedade,  problemas  familiares,  problemas  de
desemprego nas familias, e problemas vencellados un pouco ao cambio tan
forte que supuxo a pandemia.

Pensa que actualmente estase xa nunha fase de avance que posibilita que o
sistema educativo siga sendo un gran sistema, e cre que entre todos temos
que defender o sistema educativo galego que, despois duns medos iniciais
que son obvios e naturais, fomos quen de vencer esas situacións e de crear
un clima de normalidade e un clima de confianza no devir e no traballo diario
dos centros educativos, agradecéndolles finalmente o seu compromiso e o
seu traballo.

Toma  a  palabra  o  conselleiro  de  Sanidade  quen,  logo  de  agradecer  á
comunidade  educativo  o  seu  apoio,  indica  as  dificultades  de  garantir  a
seguridade sanitaria en aulas con alumnado durante a pandemia e cre que o
balance  que  se  pode  facer  da  situación  deses  meses  é  francamente  bo
comparado co que ao mellor todos podiamos pensar no mes de setembro.
Que funcionou ben o EduCovid e se solucionaron os pequenos desaxustes.
Que o número de vacinas é inferior  ao desexable aínda que é unha sorte
extraordinaria contar xa con elas dende decembro cando en principio non se
esperaban ata o mes de marzo. Explica cales son os colectivos profesionais e
de idade que van vacinarse prioritariamente e por que estase a vacinar ao
colectivo do profesorado e as causas que motivaron que primeiro se vacinase
ao profesorado do ensino público e despois ao do ensino privado. Remata
agradecendo  novamente  o  esforzo  da  comunidade  educativa  durante  a
pandemia.
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Interveñen  a  continuación  os  representantes  da  administración  local,  do
profesorado , das centrais sindicais, das ANPAS, dos MRP, da Universidade, de
titulares dos centros privados e do PAS.

A  maioría  das  intervencións  céntranse  en  manifestar  os  parabéns  á
comunidade educativa polo seu esforzo e pola eficacia que ten conseguido
para levar adiante todo o sistema educativo nas condicións e dificultades
actuais.  Agradecen  tamén  e  recoñecen  a  celebración  deste  consello  no
formato coa presenza dos conselleiros, que permite consultar dunha maneira
directa  algunhas  das  dúbidas  que  poden  preocupar  máis.  Recoñecen  o
esforzo realizado polas consellerías de Sanidade e de Educación para que o
curso 2020-2021  se  desenvolva  con normalidade e  manifestan  queixas  en
relación  coa  precipitación  nas  convocatorias  para  a  vacinación  do
profesorado  que  produciu  certas  alteracións  nos  centros  educativos;  co
sistema  de  ensino  virtual  porque  a  conectividade  é  deficiente  nalgúns
centros sobre todo no rural e neles non se puido realizar convenientemente o
ensino on-line;  e  coa  diferenza  de trato  entre  centros  públicos  e  centros
privados concertados.

O  conselleiro  de  Cultura,  Educación  e  Universidade,  D.  Román  Rodríguez
González, agradece as suxestións e críticas que se lle fai á Administración,
cre  que  este  é  un  proceso  tremendamente  complexo,  con  claros  e  con
escuros. Di que son os primeiros en recoñecer que todo o que se está facendo
nunca é perfecto,  que sempre hai  problemas e cuestións  que non se dan
axustado e que hai que tomar decisións practicamente en directo.

A continuación aclara as dubidas que lle presentaron. 

Finalmente manifesta que en xeral unha das ensinanzas principais que nos
queda de todo este proceso é a de ir implementando medidas que hai que ir
adaptando e concretando, pero que ao final afortunadamente, ainda que con
problemas e dificultades, van posibilitando que o sistema funcione.

Rematado o punto terceiro pasouse ao punto de rogos e preguntas no que se
presentou unha pregunta.
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4 PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 21 de xuño de 2021 Carácter Ordinario por
videoconderencia

Duración De 16:30 a 19:15 Asistentes 32 de 46 (69,5%)

ORDE DO DÍA

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

2.-Informe da Presidencia.

3.-Ditame sobre:

• Proxecto de decreto polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e
Dixital.

• Proxecto de decreto polo que se crea o Centro Galego de Innovación da
Formación Profesional.

4.-Rogos e preguntas.

TEMAS TRATADOS

Preséntase  unha  observación  á  acta  e  a  continuación  apróbase  por
asentimento.

En relación co punto segundo da orde do día o Sr Vicepresidente dá conta das
altas e baixas habidas dentro do consello escolar. Informa tamén de que ten
mudado a presidencia do Consello Escolar do Estado sendo agora presidenta
dona Encarna Cuenca Carrión quen manifestou na súa vontade de impulsar
accións conxuntas entre os diferentes consellos escolares autonómicos e o
do Estado a través da JPA,  baixo o título xenérico de Axenda de Asuntos
Compartidos  de  tal  xeito  que  determinadas  accións  proveitosas  para  a
educación  que  se  realicen  en  calquera  Comunidade  Autónoma poidan ser
coñecidas  polo  resto  das  Comunidades  a  través  de  reunións  transmitidas
mediante  videoconferencia.  Dende  o  Consello  Escolar  de  Galicia  vaise
participar con dúas presentacións, unha sobre benestar emocional e a outra
sobre os proxectos Abalar e E-Dixgal.

No punto tres, en relación co proxecto de decreto polo que se crea o Centro
de Innovación Educativa e Dixital presentáronse 29 emendas e en relación co
proxecto  de decreto polo  que se  crea  o  Centro  Galego de Innovación  da
Formación Profesional presentáronse 23 emendas. Logo do estudo, debate e
votación das mesmas elaboráronse os ditames definitivos compostos por 16
emendas no caso do primeiro dos proxectos de decreto e por 12 emendas no
caso do segundo.

Non se presentou ningún rogo nin pregunta.
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5 PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 9 de xullo de 2021 Carácter Ordinario por
videoconferencia

Duración De 13 a 15:15 Asistentes 34 de 46 (73,9%)

ORDE DO DÍA

1.-Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2.-Balance curso 2020-2021 no contexto Covid-19.

3.-Información sobre medidas preparatorias curso 2021-2022.

4.-Rogos e preguntas.

A  sesión  está presidida  polo  Sr.  Conselleiro  de  Cultura,  Educación  e
Universidade e asiste en calidade de convidado o Sr. Conselleiro de Sanidade.

TEMAS TRATADOS

Preséntase  unha  observación  á  acta  e  a  continuación  apróbase  por
asentimento.

En relación co punto segundo intervén o Sr. Conselleiro de Cultura, Educación
e Universidade, don Román Rodríguez González,  e comenta que foi un ano
académico  tremendamente  complicado  e  difícil  e  que  quixera  facer  un
mínimo  balance,  sobre  todo  de  agradecemento  para  que  con  certa
perspectiva vexamos o traballo que entre todo o conxunto da comunidade
educativa fomos capaces de facer. 
Comenta que cree que o balance comunmente aceptado e compartido por
todos é positivo,  e que o curso se desenvolveu cunha gran brillantez por
parte do conxunto da comunidade, cun gran mérito por todas as partes: o
profesorado,  os  equipos  directivos,  o  persoal  non  docente,  as  propias
familias,  e  os  nenos  e  as  nenas  que  realmente  tiveron  un  papel  e  unha
disciplina  tremendamente  salientable,  para  ser  capaces  de  adaptarse  ás
restricións  e  aos  condicionantes  hixénico-sanitarios  que  tivemos.  Dá  as
grazas ao sistema sanitario pola súa forte implicación e traballo man a man
co  sistema  educativo.  Indica  que  as  aulas  foron lugares  seguros  e
conseguiuse que a crise sanitaria non derivase nunha crise educativa e, para
iso,  un  piar  básico  foi  a  presencialidade  que,  en  Galicia,  sacando  en
ensinanzas especiais, durante unhas semanas moi concretas, fomos capaces
de conseguir unha presencialidade plena no sistema educativo. Comenta que
fomos das poucas comunidades autónomas de España que tivemos cen por
cen  de  presencialidade  no  ensino  obrigatorio,  en  bacharelato  e,
practicamente  o  cen  por  cen  en  formación  profesional.  Manifesta  que  o
exposto resúmese nun sincero agradecemento  ao conxunto da comunidade
educativa.
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A  continuación  cede  a  palabra  ao  secretario  xeral  técnico  que  pasará  a
explicar o estudo estadístico realizado cos datos de Edu- COVID 
Don Manuel Vila López indica que vai aportar as evidencias que se recolleron
durante este curso, evidencias que loxicamente   contribuirán a facer máis
informado o diálogo e o debate e que poñen de manifesto como afectou en
números a pandemia Covid aos centros educativos.

Compara os índices da incidencia da Covid no conxunto da sociedade galega,
do 4,7% e nos centros educativos, do 3,7% cun diferencial importante á baixa
na  incidencia  nas  comunidades  educativas.  Indica  que  o  87%  dos  casos
positivos que se deron no sistema educativo xa estaban nunha situación de
corentena  previa  cando  foron diagnosticados  o  que  avala  os  sistemas  de
prevención e de detección precoz empregados nese traballo conxunto entre
as Consellerías de Sanidade e Educación. Explica como incidiu con respecto a
cada un dos grupos de idade.  Mostra unha táboa de incidencia  na que se
analiza, ano a ano, o alumnado, dende os tres ata os quince anos comparado
coa sociedade en xeral dando o resultado de que en calquera tramo de idade
está  por  debaixo  da  media  da  sociedade  en  xeral;  e  sinala  que  o  máis
relevante é que non hai diferenzas significativas na incidencia por grupos de
idade con independencia das medidas adoptadas. Indica que entre educación
infantil,  educación  primaria  e  ESO  si  había  diferencias  en  canto  ao
distanciamento entre o alumnado, pero que non había diferencia en canto a
outras medidas como as de desinfección e limpeza, e as de ventilación. Indica
que este é un dato clave dentro das evidencias aportadas polos datos deste
curso,  no sentido de que,  con independencia  das medidas adoptadas,  non
existen diferencias significativas na incidencia por grupo de idade. Conclúe
que isto é coherente coas evidencias que se están asentando, na literatura
científica,  que indican que a clave estivo pois,  este curso, nas medidas de
ventilación, nas medidas de uso de máscara e nas medidas de limpeza, non
tanto respecto a como se configuraban os grupos e á distancia. Indica outros
datos relevantes como que ao longo do curso o 85% dos centros non pasou
de 2 casos de media por día ou como cales foron os picos máximos do curso.

Finalmente  informa  sobre  a  preocupación  existente  en  relación  coa
capacidade  de  dar  resposta  en  caso de  peches  ao desafío  que  supoñía  o
ensino virtual.  Para iso reorganizáronse fondos de dispositivos en reserva,
mobilizáronse tanto os dispoñibles para o programa E-DIXGAL como outros
dos que dispoñía Amtega. Engade que tamén se habilitaron kits de conexión,
porque  había  que garantirlles a aquelas familias,  a aqueles alumnos que
estiveran  nunha  situación  de  desconexión,  permitirlles  ou  garantir  o
seguimento desa actividade virtual. Explica que podíanse prestar conxunta ou
separadamente,  cun  sistema  de  préstamo  centralizado  de  xeito  que nun
prazo máximo de 48 horas as persoas que o precisaban tiñan nas mans eses
dispositivos. Fai referencia os datos de resumo e explica que se solicitáron un
total de 534 portátiles e 617 kits de conexión.
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En relación co punto terceiro toma a palabra o sr. Conselleiro de Educación e
indica que vai presentar o protocolo para o curso 21-22 incidindo naqueles
aspectos que sexan novedosos en ralación co protocolo do curso anterior.
Expón que  hai  unhas  semanas  a  Comisión  Interterritorial  de  Sanidade do
Ministerio de Sanidade e das diferentes consellerías de sanidade, xunto co
Ministerio de Educación, aprobaron un documento de obrigado cumprimento
por  para  das  Comunidades  Autónomas.  Indica  que  este  documento  foi
analizado polo Comité Clínico a pasada semana. Engade que entenden que a
dous meses do inicio do curso é importante poñer o protocolo a disposición
da  comunidade  educativa  para  comenzar  a  traballar  no  proceso  de
adaptación  ás  novas  circunstancias  do  mesmo.  Manifesta  que  parte  da
tensión e das problemáticas que  existiron no curso pasado deriváronse dos
cambios que houbo a última hora, a finais de agosto, respecto a cuestións
significativas  que  trastocaron  o  traballo  organizativo  feito  durante  gran
parte do curso. Di que se necesita evitar os errores do pasado e traballar con
certa anticipación evitando as circunstancias que  os levaron ao inicio deste
curso  en  marcha.  Indica  que  é  posible  que  haxa  unha  revisión  das
características  que hoxe  van formular,  pero que entende que é necesario
facelo para que os centros poidan ir traballando en base a unhas regras máis
ou menos claras que van a deseñar un marco que no propio protocolo está
trazado en base a cinco situacións. Un tema fundamental que vai marcar o
inicio e desenvolvemento de todo o curso ten que ver co ritmo de vacinación
xa que nos primeiros momentos do vindeiro curso todo o alumnado de 12
anos  en  adiante  estará  vacinado  así  como  todo  o  profesorado  e  demais
persoal que traballa no centro. En consecuencia as liñas básicas do protocolo
reflicten unha transición entre  a situación de setembro do ano pasado e a
situación tremendamente diferente que agardan para o vindeiro setembro.

Di que hai principios básicos, como a presencialidade, e como unha serie de
servizos vencellados (comedor, transporte etc.) que se van a manter. Indica
que entre as medidas de prevención básicas que se van a manter está todo o
que ten que ver cos equipos covid, as medidas hixiénicas, os protocolos de
ventilación,  os  grupos  de  convivencia  estable,  as  rateos  establecidas  na
LOMLOE e as máscaras.

Como novidade no novo protocolo os grupos burbulla poderán interactuar
con outros grupos do mesmo curso no aire libre, e sempre obviamente que
haxa  unha  situación  de  baixa  transmisión.  No  resto  das  etapas,  fóra  de
infantil  e  primaria,  hai  unha  redución  do  espazo  de  separación  entre  os
alumnos.

Agarda que este protocolo que hoxe se presenta e as medidas organizativas
posibiliten  ter  certezas  para  a  organización  do  curso,  tendo  en  conta  os
posibles  cambios  que  se  plantexen  a  finais  ou  a  mediados  de  agosto,
esperando  estean orientados a reducir en certa medida a intensidade ou a
presión dende a perspectiva das medidas hixiénico-sanitarias, tendo en conta
os ritmos de vacinación.
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Ábrese unha rolda de intervencións na que piden a palabra representantes da
administración  local,  centrais  sindicais,  de  profesorado,  dos  MRP  e  dos
titulares de centros privados.

En xeral felicitan á Xunta de Galicia e a toda a comunidade educativa polo
resultado  e  o  papel  xogado  ante  esta  crise  e  sobre  todo  polo  balance
educativo.  Fan extensiva a felicitación a toda a comunidade educativa e a
toda a comunidade sanitaria, que participou, felicitan a este colectivo polo
traballo feito. 

Tamén a maioría dos interviñentes demandan o mantemento dos recursos
humanos e orzamentarios dos que se dispuxeron no curso 2020-2021.

Algúns apuntan que ao seu criterio cos datos ofrecidos polo Secretario Xeral
Técnico  preténdese  enmascarar  decisións  xa  tomadas  con  antelación  e
xustificalas cos datos recabados.  Que basicamente desde os datos que se
facilitan hai dúas cuestións que inciden directamente nas conclusións, e é
que  se  vai  modificar  o  agrupamento  que  hai  neste  momento,  o  que  se
coñeceu como unha baixada de rateos e polo tanto como un aumento de
grupos, e por outro lado, ademais do agrupamento, as distancias, e que en
resumo o que o que se pretende cos datos é a non contratación de 2.350
profesores, de recursos ou profesorado COVID. Recalcan que a interpretación
que se fai dos datos leva a unha conclusión final, e é que a distancia non ten
importancia,  que a distancia non tivo ningunha importancia  no control  da
pandemia. Con esa conclusión á que se quere chegar preténdese expoñer que
as contratacións que houbo durante o curso actual non van continuar porque
non  son  necesarias,  porque  vaise  reducir  a  distancia  de  1,5  metros  a  1,2
metros. E que habería que ter en conta tamén que o maior éxito académico
deste curso puido ser debido estre outras circunstancias ao incremento de
profesorado.

En relación co ensino virtual póñense de manifesto algunhas eivas como o
problema  de  ancho  de  banda  nalgúns  centros  e  doutra  banda  algúns
manifestan a necesidade de negociar  as condicións de teletraballo para o
profesorado e a súa incidencia nos horarios.

Dende os centros concertados queren deixar constancia de que a maioría dos
programas  de  acompañamento  e  apoio  aos  centros  exclúen  aos  centros
concertados  e  déixaos  sen  oportunidade  de  participación  negándolles  ao
alumnado e as súas familias a opción de beneficiarse das súas vantaxes.

Dende a administración local manifestan que queren seguir colaborando para
dar resposta positiva a todas as incidencias provocadas pola pandemia nos
seus  concellos  pero  recordan  que  teñen  limitacións  económicas  que  a
Consellería de Educación debera subsanar no ámbito educativo.

Intervén o conselleiro de sanidade don Julio García Comesaña que manifesta
que o  sistema educativo  fixou  uns  protocolos  moi  claros  e precisamente,
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seguramente  por  iso,  moi  eficaces  que  foron  os  responsables  de  que  a
incidencia  do  virus  dentro  do  sistema  educativo  fose  porcentualmente
inferior  á  que  existía  fóra  del.  Di  que  o  ensino  foi  un  dos  lugares
probablemente máis seguros durante a pandemia.

Di que fomos quen de poñer en marcha entre todos a plataforma EDU-COVID
que nos deu moitísima información e agradece todo o esforzo que sen dúbida
xerou; manter toda esa información actualizada e que permitiu que a central
de seguimento de contactos tivera os datos precisos para que cando xurdía
un positivo poder identificar claramente as persoas que estaban arredor dese
positivo e canto antes poñer en marcha todo o mecanismo de identificación
de casos, de contactos e de facer as probas.

Indica que espera que un pouco antes de mediados de setembro poderán
empezar a vacinar o grupo por debaixo de 20 anos, neste caso 20 a 12, di que
as  vacinas  de  momento só  están autorizadas para persoas  maiores  de  11
anos.

Di que remata xa agradecendo novamente o esforzo que o colectivo docente
fixo neste ano tan complicado, canto lles axudou, neste caso aos sanitarios
para  que  este  fronte  tan  importante  como é  o  dos  nosos  nenos  puidera
acabar o curso, e falando da avaliación, nesta época do ano con esa boa nota.

A continuación toma a palabra o Conselleiro de Educación que di que non se
cansa nunca  de  agradecer  ao conxunto  da  comunidade  educativa  o  seu
traballo e as posibilidades que tivemos entre todos de sacar adiante o curso
dun xeito tan complexo. El o que si quere deixar moi claro é que dende a
Consellería  se  vai  facer  o  que  hai  que  facer,  cumprir  cos  requirimentos
sanitarios,  e  non confundir  as  cousas,  é  dicir,  cre  que un  dos  cabalos  de
batalla,  fundamentalmente  no  ámbito  sindical,  vai  ser  o  tema  das
contratacións polo que están vendo nos medios de comunicación e polo que
escoitou el hoxe.  Di que vai haber as necesarias para dar cumprimento aos
mandatos  sanitarios,  como  as  houbo  o  ano  pasado.  Di  que van cumprir
porque é unha cuestión  de saúde pública,  tanto as contratacións como o
resto de medidas, tanto no público como no concertado, porque insiste en
que é unha cuestión de saúde pública, que non é unha cuestión de rateo, nin
de profesores nin é cuestión laboral.  Comenta que non podemos confundir
unha cuestión de saúde pública cunha cuestión laboral ou cunha cuestión,
digamos, de contratacións.

Indica que en primaria se van manter os grupos burbulla e se vai contratar a
quen haxa que contratar, coas medidas que se fixan e que se fixaron coas
autoridades sanitarias en primaria, e en secundaria exactamente igual.

Di que cre que ao final o máis importante que fixeron, e cre que é un mérito
colectivo,  e  aí  si  que  cre  que  temos  que  estar  orgullosos  e  presumir  do
sistema,  e  que non é  unha cuestión  menor,  o  feito  de  que tivemos  unha
presencialidade practicamente plena en todo o sistema educativo. Comenta
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que  non  o  fixeron  países  como  Francia,  non  o  fixeron  comunidades
autónomas entre comiñas máis ricas, ou que se consideran máis ricas que
Galicia,  e que todos temos na nosa cabeza. Di  que aí  se fixo  un traballo,
fixestes, fixemos un grandísimo traballo.

No punto de rogos e preguntas non se presentou ningunha.
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6 PLENO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 30 de agosto de 2021 Carácter Ordinario por
videoconferencia

Duración De 16 a 18:55 Asistentes 34 de 46 (73,9%)

ORDE DO DÍA

1.-Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2.-Inicio do curso escolar 21-22.

3.-Rogos e preguntas.

A  sesión  está presidida  polo  Sr.  Conselleiro  de  Cultura,  Educación  e
Universidade e asiste en calidade de convidado o Sr. Conselleiro de Sanidade.

TEMAS TRATADOS

Non hai observacións á acta que é aprobada por asentimento.
O  Sr.  Vicepresidente  dá  conta  das  altas  e  baixas  producidas  no  seo  do
Consello Escolar de Galicia dente a última reunión do pleno.
A  continuación  toma a  palabra  o  Sr.  Conselleiro  de  Cultura,  Educación  e
Universidade don Román Rodríguez González que agradece a presenza dos
participantes  nesta reunión a finais do mes de agosto e a presenza do Sr.
Conselleiro de Sanidade don Julio García Comesaña.
Fai un recordatorio da problemática do curso 2020-2021 no que se conseguiu
garantir  en  primeiro  lugar  que  as  aulas  e  os  centros  educativos  fosen
espazos  seguros  e  que  se  logrou  con  traballo,  con  esforzo,  con  novas
medidas, pero que se logrou entre todos e tamén se logrou algo que neste
ano se empeza a plantexar como algo fundamental pero que xa o logramos o
ano  pasado,  que  é  a  presencialidade  practicamente  plena  no  sistema
educativo  para  que  ningún  neno  tivese  que  formarse,  educarse  dende  a
perspectiva educativa, vía telemática e di que pensa que esa presencialidade
foi e é un punto moi importante.

Puntualiza que, a día de hoxe, afortunadamente contamos cunha experiencia
previa,  contamos  cunha  evidencia,  contamos  con  certezas,  contamos  cun
balance  positivo,  no  conxunto  de  España,  e  por  suposto  cun  plus  de
positividade en Galicia, e manifesta que sabemos, que temos coñecemento
da  resposta  que  ten  o  sistema  educativo,  coas  medidas  que  se
implementaron naquel protocolo do ano pasado. Reitera que este ano non
partimos  de  cero,  que  temos  o  coñecemento  adquirido,  unha  bagaxe
adquirida, no seu momento.
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Recorda que xa lle presentou ao Consello Escolar de Galicia un balance dos
principais  datos  asociados  á  pandemia  no  sistema  educativo.  Naquela
exposición  falouse  de  cifras  significativas,  por  recordar  só  algunha,
contábase que o impacto das persoas no sistema educativo, estaba moi por
debaixo,  practicamente  un  terzo  por  debaixo,  do  que  era  o  impacto  no
conxunto  da  sociedade,  falábase  de  que  a  inmensa  maioría  dos  casos  se
detectaban previamente á súa inclusión no sistema educativo, practicamente
no  90  por  cen  dos  casos,  había  unha  corentena  preventiva,  deixouse
constancia coa análise estatística  de que os centros educativos non foron
lugar  de  transmisión  interna,  falouse  da  ventilación,  da  incidencia  da
ventilación,  é  dicir,  que  os  centros  educativos  non  foron  unha  parte  do
problema tan difícil que vivimos en Galicia senón unha parte da solución, xa
que en certa medida funcionaron como elementos que posibilitaban detectar
e facer seguimento cun grandísimo traballo da consellería de Sanidade, dos
seus profesionais, en aspectos como o Edu-COVID, como auto-COVID, como
os  propios  rastrexadores  COVID  especializados  no  sistema  educativo,  en
definitiva,  os  centros  educativos  foron  parte  da  solución  e  non  foron  un
problema, e contamos cun balance altamente satisfactorio.

Di  que  hai  moitas  medidas  do  actual  protocolo  que  son  semellantes  ou
idénticas ás do curso 20/21 pero que hai outras que se van flexibilizando ao
amparo da mellora sanitaria, polo proceso de vacinación, e tamén ao interese
dalgún  xeito  de  volver  a  unha  situación  de  maior  normalidade:  Un  dos
principais cambios ten que ver coa distancia de separación interpersoal no
ámbito  de  secundaria  que  pasa  de 1,5  a  1,2m o cal  posibilita  que moitos
espazos que estaban ocupados como aulas educativas ordinarias, pensemos
en  ximnasios,  bibliotecas,  salóns  de  actos,  poidan  volver  á  súa  situación
primixénea, e posibiliten que a vida do curso sexa máis normal; hai outras
cousas  que  se  manteñen  como  estaban,  o  uso  da  mascarilla,  os  grupos
burbulla, as medidas sanitarias, a ventilación, que ten que ser natural e con
carácter cruzado. En definitiva, hai unha serie de instrucións que fan que este
protocolo sexa en certa medida unha folla de ruta para os centros educativos
ao longo deste curso.

Quere compartir cos presentes a perspectiva de como vaise organizar a nivel
de xestión de recursos o próximo curso, escoitar e ter en conta o marco que
deseña o ámbito sanitario, e quere deixar claro que a Comunidade Autónoma
de  Galicia  vai  poñer  á  disposición  todos  aqueles  recursos  que  sexan
necesarios  para dar  cumprimento  os requirimentos  sanitarios,  fai  notar  o
protocolo que vimos de referendar e a proposta do Ministerio que hai poucos
días vimos na conferencia sectorial.  Vaise dispoñer de todas as medidas e
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profesorado  necesario  para  dar  cumprimento  ás  medidas  sanitarias.  Hai
diferenzas  entre  infantil-primaria,  en  infantil  mantéñense  os  grupos
burbulla,  vaise  manter  en  Galicia,  como  o  ano  pasado;  as  novas
contratacións/grupos xa se fixeron o ano pasado, vanse manter sen ningún
tipo de problema.
Os grupos burbulla terán un máximo de 25 alumnos por aula que é o que
marca  a  lexislación  orgánica,  que  non  se  modificou  pola  LOMLOE,  e  no
ámbito  de secundaria  as medidas son as que xa coñecen todos:  hai  unha
redución da distancia  interpersoal nun contexto sanitario concreto,  de 1,5
metros  a  1,2  metros  e  neste  caso  tamén,  como dixemos,  vaise  avaliar  e
incorporar todo o profesorado que sexa preciso para cumprir esta medida. 

Di que a todo isto se lle engade todo aquel profesorado vencellado ao plan
Recupera,  que se vai  manter no seu momento,  e que está seguro porque
nalgúns centros era difícil  dende o punto de vista  arquitectónico,  físico  e
urbanístico chegar a espazos que acolleran aos alumnos;  logo haberá que
facer  os  desdobres  necesarios  para  dar  cumprimento  aos  mandatos
sanitarios.

Outra cuestión importante á parte do profesorado, é a que ten que ver cos
recursos  materiais,  que  en  certa  medida  derivan  da  situación  pandémica,
pensemos no subministro de mascarillas, en xeles, en todo o material que o
ano pasado se subministrou, a través do fondo de reserva educativa, a través,
neste caso dos gastos de funcionamento que se van reforzar, igual que o ano
pasado, tanto para centros públicos como para centros concertados.  Vaise
manter absolutamente igual que o apoio ás ANPAS para os servizos como
pode ser o comedor, que non só se manterá, senón que se duplicará: acaba de
saír  hai uns días a  orde de  convocatoria onde se duplica o apoio ás ANPAS
para  poder  facer  fronte,  por  exemplo  aos  sobrecustos  obxectivos  que
existen.

O mesmo di en todo o que ten que ver cos servizos informáticos, coa fenda
dixital,  coas  conexións,  coas  dotacións  dixitais,  coas  infraestruturas
puramente informáticas,  ordenadores,  etc.  que van orientadas a reducir  a
fenda dixital para que, no caso hipotético de que sexa necesario o ensino a
distancia, que agardemos non chegar  nunca a velo, pois se poda desenvolver
coa mellor naturalidade posible.

Comenta  que  neste  curso  vaise  manter  no  sistema  educativo  o  comité
educativo,  un  grupo  de  traballo,  unha  ferramenta  tremendamente
interesante e moi participativa,  que xunto co comité  clínico   posibilitaron
implementar unha serie de medidas e proxectos que foron moi positivos. O
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propio comité educativo, tivo un participación moi activa no deseño dos plans
que  relatou  anteriormente  e  que  posibilitaron  desenvolver  un  curso
académico bastante normal tendo en conta a enorme excepcionalidade na cal
nos moviamos.

Agradece de novo a todos os asistentes a súa presenza neste Consello que,
pese  a  estar  nos  últimos  días  de  agosto,  se  celebrou  para  informar
principalmente de dous grandes feitos que teñen que ver moito co inicio de
curso  e  que  tiveron  lugar  a  semana  pasada:  a  conferencia  sectorial  e  o
proceso  de  vacinación.  Tamén  para  escoitar  aos  representantes  da
comunidade educativa de cara aos días que veñen por diante,dado que o día 6
de setembro comeza a universidade, o 9 é o inicio de infantil e primaria e o
día 15 secundaria.

Intervén  a  continuación  o  Sr.  Conselleiro  de  Sanidade,  don  Julio  García
Comesaña, que  agradece aos equipos docentes, aos coordinadores covid dos
centros,  ao alumnado e tamén aos pais  e  ás nais  os resultados do curso
pasado, no que se contaba cunha serie de ferramentas coas que se volve
contar este ano. Indica que, aínda que o resultado foi moi bo, sempre hai
marxe de mellora e que están abertos a escoitar as propostas de mellora en
todo  o  formato  de  funcionamento  dos  centros,  e  que  nas  intervencións
posteriores desta reunión, é unha boa oportunidade de escoitar cousas que
son mellorables con respecto ao manexo do ano pasado, polo que anima a
que nesas intervencións finais se lle trasladen cousas do ámbito sanitario
que poidan mellorar sobre o manexo xeral do ano pasado.

Fai un percorrido por todo proceso de vacinación indicando as dificultades e
as solucións que se foron adoptando para todas elas e que na actualidade, e
no  que  a  poboación  escolar  se  refire,  está  vacinado  coa  primeira  dose  o
82,4% da poboación de 12 a 19 anos, que son aproximadamente cento oitenta
mil nenos e nenas, isto é 15 puntos por riba da media. Estes datos colocan a
Galicia  como  primeira  comunidade  autónoma  nese  rango  de  idade  en
porcentaxe  de  poboación  vacinada.  Lembra  que  no  rango  20-29,  no  que
Galicia tamén está francamente ben, é a segunda comunidade autónoma cun
75,6%, é dicir, case 10 puntos menos que no rango 12-19, cando o grupo 20-29
convocouse antes e tivo un tempo máis amplo para acudir, polo que volve
agradecerlles aos pais e ás nais que acudisen cos nenos de xeito tan masivo.

Finalmente indica que á situación dos menores de 12 anos non cambiou,  que
haberá que aplicar todo o coñecemento e todo o bo facer que temos do curso
pasado,  polo  que  insiste  aos  membros  do  Consello  en  que  lle  trasladen
calquera  cousa  que  pensen  que  se  pode  mellorar,  calquera  elemento
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adicional  ou  complementario  ou  de  reformulación  do  que  se  fixo  o  ano
pasado  que  estea  na  man  de  Sanidade  para  valoralo  e,  de  ser  o  caso,
incorporalo; repite que, aínda que os datos son moi bos, sempre hai ámbitos
de mellora.

Iníciase  unha  rolda  de  intervencións  na  que  piden  a  palabra  os
representantes  do  profesorado,  das  centrais  sindicais,  dos  titulares  dos
centros privados, das ANPAS e dos MRPs 

Agradecen ao conselleiro de Educación, ao conselleiro de Sanidade e ao resto
das autoridades presentes na mesa a deferencia de vir a informarlles antes
do comezo do curso escolar e no mes de agosto sobre o que se vai realizar,
agradecen  que  se  convocase  esta  reunión  para  informar  de  todas  as
novidades de principio de curso e o esforzo de ámbalas dúas administracións
para poder levar a cabo o proceso vacinación así como o proceso de ensino
aprendizaxe durante o curso pasado.

Varios intervintes inciden na necesidade de manter o número de profesores
do curso 2020-2021 e que están vendo que este ano en lugar de haber un
aumento de profesorado houbo unha diminución. Que non é certo que vaian
poñer 1250 profesores a principios de setembro, que xa os tiñan en cursos
anteriores, que non son 1250 contratacións a tempo completo porque son a
media  xornada.  Que  non  é  estrutural,  que  iso  non  serve  para  manter  as
condicións que necesitan ter nos centros educativos.  Que non é certo que
esas  contratacións  sexan  para  manter  a  situación  previa  que  só  se  pode
manter se se manteñen as rateos que existían, se autorizan os desdobres que
existían e se se mantén a contratación de profesorado que existía. Que ven os
datos que se ofrecen por parte da Administración educativa e que non teñen
un número de profesorado maior que hai dous cursos sen ter unha pandemia.
Que están vendo que non hai un maior número de profesorado en todas as
etapas educativas  e  que a atención  á  diversidade non está reforzada con
persoal laboral novo, nin con persoal docente adicional. Que están facendo
incluso  unha  diminución  dos  postos  de  catálogo  con  algunhas  prazas  de
atención preferente, solapando prazas cando tiñan que ser prazas adicionais
para  atender  a  estes  rapaces.  Que  hai  comunidades  autónomas  que  xa
afirmaron que van manter todo o profesorado contratado do curso anterior,
que  van  manter  a  distancia  de  1,5  metros  e  que  van  manter  as  rateos
reducidas como as tiñan. Que se se pretende manter o ensino presencial é
imprescindible manter os desdobres e estendelos a educación primaria xa
que  incluso  no  caso  de  ter  a  necesidade  de  exercer  a  teledocencia  por
contaxio,  sería  preciso  ter  persoal  para  atender  ao  alumnado;  e  que  os
desdobres  empezaron  como  unha  medida  de  seguridade  ante  a  covid,  e
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demostraron ser unha mellora académica para o alumnado. Que a redución
de  rateos  funciona  á  hora  de  aumentar  a  calidade  educativa  dado  que
favoreceu de xeito importante a adquisición de competencias do alumnado
máis vulnerable, así como tamén serviu de freo para os contaxios.
Insisten  na  necesidade  de  manter  un  metro  e  medio  de  distancia  de
seguridade e non reducilo a un metro con dous. Sinalan que cada vez son
máis  numerosas  as  voces  que  din  claramente  que  é  un  erro  relaxar  os
distanciamentos  físicos  que  teñen  nos  centros  educativos  e  que  os
especialistas  din  que  convén  empezar  o  curso  coas  medidas  existentes  o
curso pasado.
Tamén indican que antes de comezar este curso levouse a cabo un número
importante de supresións de unidades e que este non é o momento para
realizar tal supresión. Entenden a baixada demográfica pero manifestan que
neste momento aquelas unidades que non teñan moito alumnado haberían
manterse cando menos ata que pase a pandemia.

No  referente  ao  ensino  virtual  pensan  que  debe  afinarse  a  atención  á
diversidade, a alumnado NEE, a centros específicos, a alumnado e a familias
que teñen dificultades por cuestión de fenda dixital,  a pesar dos recursos
materiais que se enviaron da Consellería.

En relación co debate que existe a nivel nacional sobre o lugar onde debe ser
vacinado o alumnado algún dos intervintes considera que o que se fixo dende
a  consellería  de  Sanidade  agora  antes  do  comezo  do  curso  é  a  medida
acertada  nesta  situación  xa  que  o  alumnado non  está  aínda  nos  centros
educativos e pensa que o alumnado que xa tivera a primeira dose fóra do
centro educativo teña tamén a segunda do mesmo xeito.

Representantes dos centros concertados solicitan que as axudas á ANPAS
para  actividades  e  comedores  alcancen  tamén  ás  súas  asociacións  en
igualdade de condicións porque os alumnos destes centros, que pertencen ao
ensino de Galicia,  son nenos exactamente igual que os outros,  e que eles
piden axudas para os nenos e as familias e non para os centros-

Agradecen  ao  conselleiro  de  Educación  e  ao  conselleiro  de  Sanidade  a
información que veñen de transmitir. Tamén fanlles chegar o recoñecemento
do traballo que están a facer nunha situación que é anómala e que polo tanto
entenden que ainda que hai  situacións  e datos que se poderían mellorar,
entenden se está a facer un esforzo grande por parte da Xunta. 

Toma de novo  a  palabra  o  Conselleiro  de  Educación  para  facer  algunhas
precisións.
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Respecto á atención á diversidade quere dicir que se van cubrir obviamente
todas as necesidades que existen, como se fixo sempre. De feito o propio
Plan  Recupera  que  plantexa  o  reforzo  de  1250  profesores,  dentro  dos
tradicionais ou antigos programas Proa ou Arco, que se van incorporar en
setembro, así están pensados.
Que el plantexou sempre o Plan Recupera, ninguén poderá dicir o contrario,
como a evolución do Proa e a evolución do Arco cara unha perspectiva de
potenciación  fundamentalmente  de  impacto  inicial  nos  meses  iniciais  de
curso para lograr unha recuperación se se quere daqueles contidos, daquelas
destrezas,  daquelas  competencias,  que  puideron  quedar  afectadas  ou
debilitadas tanto nos contidos puramente académicos como nos emocionais
no curso pasado, cre que iso o dixo claramente e nunca dixo o contrario.

Comenta que os nenos de infantil e primaria seguen en grupos burbulla cun
tope de 25 alumnos por aula,  iso non se modificou,  e segue exactamente
igual do que estaba, co mesmo profesorado, cos mesmos grupos, co que sexa
necesario, igual que estaba o ano pasado, e que funcionou ben. Manifesta que
en secundaria si hai un elemento que é tremendamente substancial, hai un
ano  tiñamos  cero  persoas  vacinadas,  hoxe  temos  de  máis  de  12  anos
practicamente  a  todas  as  persoas  vacinadas:  pais,  familias,  persoal  de
servizo, etc., co cal hai un cambio substancial.

Di  tamén  que  se  plantexaba  a  comparativa  con  outras  comunidades
autónomas. Manifesta que hai un dato que é certo, que é un dato estatístico
medio,  pero  é  certo:  Galicia  ten  a  mellor  rateo  de  España,
profesores/alumnos. Galicia, o ano pasado tivo presencialidade absoluta en
réxime de ensino obrigatorio e en bacharelato, e practicamente 100% en FP.
Outras comunidades autónomas están falando de meter profesorado pero
para se se quere achegar ás nosas rateos ou para lograr o que non lograron o
ano pasado. Galicia foi das poucas comunidades autónomas, moi poucas, que
o  ano  pasado  lograron  este  obxectivo  de  presencialidade,  de  feito,  na
Conferencia  Sectorial  do  pasado  mércores  había  dous  obxectivos,  un  a
seguridade sanitaria, obvia, e a segunda a presencialidade.

Respecto  a  unha  cuestión  que  é  reiterativa  a  do distanciamento  físico,
desdobres,  etc.,  comenta que  é certo  que podemos ter  visións  diferentes
pero en todo caso non é unha medida arbitraria. 
Detrás  desa  decisión hai  un  razoamento,  hai  un  coñecemento,  hai  unhas
evidencias,  hai  unhas  certezas  que  son  compartidas  polos  técnicos  dos
ministerios,  os  responsables  políticos  dos  ministerios,  os  técnicos  das
consellerías, Sanidade e Educación das comunidades autónomas que deciden
pasar de 1,5m a 1,2m. Foi decidido polas autoridades sanitarias, autonómicas
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e estatais.  Hai un mandato sanitario que se plantexou na  Conferencia,  no
grupo  interterritorial  de  sanidade  e  que  obviamente  neste  caso  os
ministerios e consellerías de Educación, asimilamos.

En relación coas supresións di que non convén mesturar as cousas. Que unha
cuestión  é  a  que  ten  que  ver  coa  situación  sanitaria,  coa  adaptación  do
sistema educativo ao marco sanitario, e outra cousa é a que ten que ver coa
adaptación do sistema educativo á situación demográfica. Di que obviamente
hai un dato que non é un dato nada menor. Podemos estar de acordo ou non,
poderémolo discutir ou non, pero é unha evidencia estatística e matemática,
que temos este curso, por desgraza para o país, 4000 alumnos menos en
infantil e primaria que o curso pasado, e 6000 alumnos menos en infantil e
primaria  do ano pasado.  Iso é  unha desgraza para o país,  absoluta e nós
temos que organizar o sistema obviamente en base a esa realidade de aí que
teñan que producirse supresións de unidades.

E respecto ás axudas que se plantexaron nos centros educativos, se vai a
manter  exactamente  o  do  ano  pasado.  Para  que  os  centros  concertados
poidan ter capacidade económica complementaria para facer fronte aos seus
sobrecustos. 

Respecto á cuestión do ancho de banda di que o ano pasado o plan de ensino
dixital cando tivo que funcionar, funcionou. Lembra que a finais de xaneiro,
principios  de febreiro  as ensinanzas de réxime especial,  aproximadamente
30000  persoas,  tiveron  que  estar  durante  algunhas  semanas  en  réxime
virtual, e afortunadamente o sistema funcionou, sendo as ensinanzas máis
difíciles porque estamos falando de ensinanzas de idiomas, estamos falando
de música, etc., e funcionaron bastante ben ou polo menos o reporte que nós
tivemos e incluso as declaración mediáticas das persoas involucradas dixeron
que funcionaba ben.

Resumindo,  cre  que  en  conxunto  a  principal  conclusión  dende  a  súa
perspectiva é que o escenario sanitario-educativo deste ano non se parece ao
do curso anterior. Hai incertezas, hai cuestións que hai que mellorar, hai que
ver como evolucionan,  pero temos dúas variables fundamentais.  Por unha
parte, as evidencias do curso pasado, as experiencias do curso pasado, e por
outra o proceso de vacinación, cre que notabilísimo e excelente que se fixo en
Galicia, que se está facendo en Galicia para que os nenos de máis de 11 anos
cheguen na semana de inicio de curso vacinados en dobre pauta. Moi poucas
comunidades autónomas o poden dicir, na  Conferencia do pasado mércores
en Madrid, moi poucas, dúas-tres, puidemos dicir isto, cree que iso cambia
absolutamente todo. Hai que ser prudentes, hai que seguir tendo precaución,
sen dúbida, pero o marco é ben diferente, e tamén dicir para a tranquilidade
de toda a comunidade educativa que desde a Xunta de Galicia se vai a dar
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cumprimento a todas as demandas, a todos os requirimentos que implica o
proceso  de  adaptación  ás  medidas  COVID,  ben  sexa  co  mantemento  dos
grupos burbulla,  ben  sexa  co  resto  de  actividades,  entre  elas  a  distancia
interpersoal que se plantexou no seu momento no ámbito ministerial e do
conxunto das comunidades autónomas.
Interviu o Sr. Conselleiro de Sanidade que aclarou algúns aspectos sobre a
vacinación que lle foron plantexados.
Con respecto ao punto terceiro da orde do día non se presentaron rogos nin
preguntas.
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3.2 Asistencia ás sesións de pleno:

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

Profesores do Ensino Público: 27 de 30 posibles
Profesores do Ensino Privado: 12 de 18 posibles
Pais e Nais de Alumnos: 19 de 30 posibles
Persoal de Administración e Servizos: 9 de 12 posibles
Titulares de Centros Privados: 11 de 12 posibles
Centrais Sindicais: 21 de 24 posibles
Organizacións Empresariais: 6 de 12 posibles
Profesores propostos polos MRPs:  12 de 18 posibles
Administración Educativa: 32 de 36 posibles
Administración Local: 25 de 48 posibles
Universidade: 7 de 12 posibles
Personalidades de Recoñecido Prestixio: 1 de 12 posibles
Secretaría Xeral de Igualdade: 5 de 6 posibles
Secretario: 6 de 6 posibles

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

Profesores do Ensino Público: 90,00%
Profesores do Ensino Privado: 66,66%
Pais e Nais de Alumnos: 63,33%
Persoal de Administración e Servizos: 75,00%
Titulares de Centros Privados: 91,60%
Centrais Sindicais: 87,50%
Organizacións Empresariais: 50,00%
Profesores propostos polos MRPs: 66,66%
Administración Educativa: 88,88%
Administración Local: 52,00%
Universidade: 58,30%
Personalidades de Recoñecido Prestixio: 08,33%
Secretaría Xeral de Igualdade: 83,33%
Secretario: 100,00% 

O conxunto dos membros do Consello tivo un total de 193 asistencias
das  276  posibles  o  que  representa  un  69,90%  de  asistencia  ás  sesións
convocadas.
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3.3 Comisións permanentes

A Comisión Permanente reuniuse  en dúas ocasións durante o curso
2020-2021:

19 de novembro de 2020

16 de xuño de 2021
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1 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 19 de novembro de 2020 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.- Elaboración dos seguintes ditames provisorios:
- Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do
ciclo  formativo  de  grao  medio  correspondente  ao  título  de  técnico  en
Comercialización de Produtos Alimentarios.
- Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do
ciclo  formativo  de  grao  medio  correspondente  ao  título  de  técnico  en
Mantemento  de  Estruturas  de  Madeira  e  Moblaxe  de  Embarcacións  de
Recreo.
- 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 Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina.
- 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 Vestiario á Medida e de Espectáculos.
3.- Memoria das actividades do Consello Escolar de Galicia. Curso 2019-2020.
4.- Rogos e preguntas.

Desenvolvemento da sesión:

Antes  do  inicio  da  sesión,  o  Sr.  Vicepresidente  dá  a  benvida  a  Dª  Paula
Carreiro  Prieto,como  novo  membro  da  Comisión  Permanente  en
representación  do  grupo  de  profesorado,  e  procede  a  presentarlle  os
restantes membros da comisión. 

TEMAS TRATADOS

Non hai observacións á acta que é aprobada por unanimidade.

En relación co punto 2 da orde do día o Sr. Vicepresidente informa que  no
conxunto dos catro proxectos presentáronse un total de 66 emendas, 32 de
CCOO, 29 de CIG, 4 de ANPE, e 1 de MRPs. 25 delas son de adición, 31 de
substitución, 1 de supresión e 9 de recomendación, sendo 11 delas comúns
para os catro proxectos de decreto, 2 comúns aos dous proxectos de títulos
de técnicos, e 2 comúns aos dous proxectos de títulos de técnicos superiores.
Tamén informa que se elaborou unha única guía sobre os catro proxectos de
decreto,  que  foi  remitida  xunto  coa  convocatoria.  Debátense as  emendas
unha  por  unha  e  a  Comisión  Permanente  aproba  un  ditame  provisorio  e
acorda elevalo ao pleno para a súa consideración. 
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O Sr. Vicepresidente presenta a memoria de actividades do Consello Escolar
de Galicia
do curso 2019-2020  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 grupos, os ditames elaborados, a representación en diferentes
actos e eventos e un resumo económico.
Ao non haber ningunha proposta de emenda,  apróbase a súa remisión ao
pleno para a
súa aprobación.

Preséntase un rogo
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2 COMISIÓN PERMANENTE DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

Data 16 de xuño de 2021 Carácter Sesión Ordinaria

Duración de 09:30 a 10:30 Asistentes 6 de 7 (85,7%)

Orde do día:
1.Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2 Informe da Presidencia.
3 Elaboración dos seguintes ditames provisorios:
3.1 Ditame sobre o proxecto de decreto polo que se crea o Centro Galego de 
Innovación da Formación Profesional.
3.2 Ditame sobre o proxecto de decreto polo que se crea o Centro de 
Innovación Educativa e Dixital.
4 Rogos e preguntas.

Antes do inicio da sesión, o Sr. Vicepresidente dá a benvida a D Gorka Gómez
Díaz,como  novo  membro  da  Comisión  Permanente  en  representación  do
grupo  de  administración  local,  e  procede  a  presentarlle  os  restantes
membros da comisión. 

TEMAS TRATADOS

Non hai observacións á acta que é aprobada por asentimento.

En relación co punto segundo da orde do día o sr vicepresidente dá conta das
altas e baixas habidas dentro do consello escolar. Informa tamén de que ten
mudado a presidencia do Consello Escolar do Estado sendo agora presidenta
dona Encarna Cuenca Carrión quen manifestou na súa vontade de  impulsar
accións conxuntas entre os diferentes consellos escolares autonómicos e o
do Estado a través da JPA,  baixo o título xenérico de Axenda de Asuntos
Compartidos  de  tal  xeito  que  determinadas  accións  proveitosas  para  a
educación  que  se  realicen  en  calquera  Comunidade  Autónoma poidan ser
coñecidas  polo  resto  das  Comunidades  a  través  de  reunións  transmitidas
mediante  videoconferencia.  Dende  o  Consello  Escolar  de  Galicia  vaise
participar con dúas presentacións, unha sobre benestar emocional e a outra
sobre os proxectos Abalar e E-Dixgal.

En relación co punto terceiro procedeuse ao estudo, deliberación e votación
das emendas presentadas elaborándose finalmente un ditame provisorio con
nove puntos para o proxecto de decreto polo que se crea o Centro Galego de
Innovación  da  Formación  e  un  ditame  provisorio  con  dez  puntos  para  o
proxecto de decreto polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e
Dixital e se acorda a remisión de ámbolos dous ditames provisorios ao pleno
para a súa consideración.

Presentouse un rogo.
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3.4  Asistencia ás sesións da Comisión Permanente

Os 7 dos membros da comisión permanente do consello tiveron un
total  de  12  asistencias  das  14  posibles,  o  que  representa  unha
asistencia do 85,7 % nas sesións convocadas. 
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3.5 APROBACIÓN DA MEMORIA DE ACTIVIDADES DO CONSELLO 
ESCOLAR DE GALICIA DO CURSO 2019-2020. 

A Memoria de Actividades do Consello Escolar de Galicia correspondente
ao curso 2019-2020 foi aprobada na sesión plenaria de data 17 de decembro
de 2020.
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4. 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 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 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. 
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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,  Universidade  e  Formación  Profesional  remitiu  ao  Consello
Escolar de Galicia para o seu ditame 6 proxectos de decreto durante o curso
2020-2021.

Estes proxectos de decreto son os seguintes: 

1. Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
Formación  Profesional  correspondente  ao  título  de Técnico  en
Comercialización de Produtos Alimentarios.

2. Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
Formación Profesional correspondente ao título de Técnico en Mantemento
de Estruturas de Madeira e Moblaxe de Embarcacións de Recreo.

3. Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
Formación  Profesional  correspondente  ao  título  de Técnico  superior  en
Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina.

4. Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
Formación  Profesional  correspondente  ao  título  de  Técnico  superior  en
Vestiario á Medida e de Espectáculos.

5. Proxecto de decreto polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e
Dixital.

6. Proxecto  de  decreto  polo  que  se  crea  o  Centro Galego de  Innovación  da
Formación Profesional.
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5. Ditames elaborados
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DITAMES ELABORADOS NO CURSO 2020-2021

Foron  realizados  tres ditames,  un  de  forma  conxunta  e  dous  de  xeito
individual.
De forma conxunta foron avaliados catro proxectos de decreto nun único
ditame correspondente aos proxectos de decreto numerados do 1º ao 4º

DITAME  SOBRE  OS PROXECTOS DE  DECRETO  POLOS QUE  SE  ESTABLECEN OS
CURRÍCULOS DOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CORRESPONDENTES AOS
TÍTULOS  DE:  TÉCNICO  EN  COMERCIALIZACIÓN  DE  PRODUTOS  ALIMENTARIOS,
TÉCNICO  EN  MANTEMENTO  DE  ESTRUTURAS  DE  MADEIRA  E  MOBLAXE  EN
EMBARCACIÓNS DE RECREO, TÉCNICO SUPERIOR EN MANTEMENTO AEROMECÁNICO
DE  AVIÓNS  CON  MOTOR  DE  TURBINA,  E  TÉCNICO  SUPERIOR  EN  VESTIARIO  A
MEDIDA E DE ESPECTÁCULOS.

O pleno do Consello Escolar de Galicia, na súa reunión do día 17 de decembro de
2020, emite o seguinte ditame en relación cos proxectos de decreto polos que se
establecen  os  currículos  dos  seguintes  títulos:  Técnico  en  Comercialización  de
Produtos Alimentarios; Técnico en Mantemento de Estruturas de Madeira e Moblaxe
de  Embarcacións  de  Recreo;  Técnico  superior  en  Mantemento  Aeromecánico  de
Avións  con  Motor  de  Turbina;  Técnico  superior  en  Vestiario  á  Medida  e  de
Espectáculos.

1. O Consello Escolar de Galicia recomenda, para os catro proxectos de currículo, a
introdución  de  obxectivos  concretos  para  o  desenvolvemento  dos  aspectos
reflectidos  no  capítulo  V  da  Lei  2/2014  de  visibilidade  e  non  discriminación  do
colectivo LGBTI.

2.  Igualmente, para os catro proxectos de currículo, o Consello Escolar de Galicia
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. 

3.  Tamén,  para  os  catro  proxectos  de  currículo,  proponse  a  inclusión  do  termo
“bisexual” no último apartado dos obxectivos xerais, (CM Produtos alimentarios - no
artigo 9.z, páxina 10, liñas 25-29; CM Mantemento de estruturas de madeira - no
artigo 9.r, páxina 9, liñas 1-5; CS Mantemento Aeromecánico de avións -  no artigo
8.aa, páxina 10, liñas 34-38; CS Vestiario a medida-  no artigo 9.x, páxina 9, liñas 32-
36), quedando redactado como segue:

“Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de
oportunidades, para desenvolver os valores do principio de igualdade de trato e non
discriminación  entre  homes  e  mulleres  nin  por  ningunha  outra  condición,  nin
circunstancia  persoal  nin  social,  así  como a prevención da violencia  de xénero e o
coñecemento  da  realidade  homosexual, bisexual, transexual,  transxénero  e
intersexual.”

4.  Para  os  catro  proxectos  de  currículo,  proponse  a  inclusión da expresión  “non
superior a 20” no  apartado referido ao equipamento, (CM Produtos alimentarios -
no artigo 11.5, páxina 11, liñas 20-23; CM Mantemento de estruturas de madeira - no
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artigo 11.5, páxina 10, liñas 2-5; CS Mantemento Aeromecánico de avións -  no artigo
10.5, páxina 12, liñas 15-21; CS Vestiario a medida-  no artigo 11.5, páxina 10, liñas 25-
28), quedando redactado como segue:

“A cantidade e as características dos equipamentos que se inclúen en cada espazo
deberá estar en función do número de alumnos e alumnas, non superior a 20, e han
ser os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino e a adquisición dos
resultados de aprendizaxe.”

5.  Tamén  para  os  catro  proxectos  de  currículo,  nas  táboas  sobre  espazos  (CM
Produtos alimentarios - no Anexo II, páxina 91, liña 5; CM Mantemento de estruturas
de madeira - no Anexo II, páxina 94, liña 5; CS Mantemento Aeromecánico de avións
-  no Anexo II, páxina 13, liña 5; CS Vestiario a medida-  no Anexo II, páxina 85, liña 5),
o Consello Escolar de Galicia  propón substituír na columna  “Superficie en m2 (30
alumnos/as)”  por  “Superficie  en  m2  (20  alumnos/as)”,  e  “Superficie  en  m2  (20
alumnos/as)” por “Superficie en m2 (10 alumnos/as)”.

6.  En  relación  aos  apartados  sobre  autorización  de  postos  escolares  nos   catro
proxectos de currículo (CM Produtos alimentarios - no Anexo II, páxina 91, liña 8; CM
Mantemento  de  estruturas  de  madeira  -  no  Anexo  II,  páxina  136,  liña  8;  CS
Mantemento Aeromecánico de avións -  no Anexo II, páxina 136, liña 8; CS Vestiario a
medida-  Anexo II, páxina 86, liña 7),  o Consello Escolar de Galicia propón substituír
a  redacción  do  apartado,  quedando  redactado  como  segue:  “A  consellería  con
competencias  en  materia  de  educación  autorizará  unidades  para  menos  de  vinte
postos escolares”.

7. Nos apartados sobre profesorado que imparta os módulos de lingua estranxeira,
para  o  proxecto  de  currículo  do  título  de  técnico  superior  en  Mantemento
Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina (no artigo 11.8, páxina 13, linas 37-
43),  e  para  o  proxecto  de  currículo  do título  de  técnico  superior  en  Vestiario  á
Medida e de Espectáculos (no artigo 12.4, páxina 11, linas 27-33), o Consello Escolar
de Galicia propón a modificación do apartado 4, quedando redactado como segue:

“4. O profesorado que imparta os módulos de Lingua estranxeira profesional
será profesorado coa especialidade da lingua estranxeira na que se imparta o módulo
de lingua estranxeira profesional.”

8.   Para  o  proxecto  de  currículo  do  título  de  Técnico  en  Comercialización  de
Produtos  Alimentarios,  proponse  a  engadir  un  novo  punto  no  apartado  dos
obxectivo xerais (artigo 9), co seguinte texto: “Impulsar accións de orientación para a
saúde segundo os alimentos a distribuír facendo referencia explícita a clientela con
alerxias a determinados alimentos.”

9. Para  o  proxecto  de  currículo  do  título  de  técnico  superior  en  Mantemento
Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina, no apartado sobre características
dos equipamentos (no artigo 10.5, páxina 12, liña18), proponse a revisión do texto no
relativo a adecuación dos equipamentos técnicos que recolle.

10. Finalmente, propón que se revise e actualice a data de implantación recollida na
Disposición derradeira segunda (punto 4, páxina 19, liñas 12) do proxecto de currículo
do título de técnico superior en Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de
Turbina. 
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De xeito individual foron avaliados os seguintes proxectos de decreto:

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE CREA O CENTRO DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA E DIXITAL.

O pleno do Consello Escolar de Galicia, na súa reunión do día 21 de xuño de
2021, emite o seguinte ditame en relación co proxecto de decreto polo que se crea o
Centro de Innovación Educativa e Dixital.

-  No  preámbulo,  na  páxina  1,  liñas  7  e  9,  propón  a  substitución  do  texto  polo
seguinte: “investigación e a innovación, co obxectivo de acadar unha educación que
responda  ás  necesidades  educativas,  culturais  e  científicas,  tanto  da  sociedade
galega, como das persoas afectadas por procesos de formación, e faga posible tanto
a  mellor  atención  individualizada  para  o  máximo  desenvolvemento   integral  do
alumnado, como a idónea funcionalidade social do noso sistema educativo”.

- No preámbulo, na páxina 1, liña 10, propón a adición do seguinte texto: “A Comisión
Europea recentemente marcou como obxectivo garantir que houbese un Centro de
Innovación  Dixital  en  cada  rexión,  e  distintos  proxectos  como  o  denominado
“Fábricas intelixentes nos novos Estados membros da UE” ou o programa “Horizonte
2020” foron impulsando a proliferación destes ecosistemas innovadores. No ámbito
estatal,  a  través do Ministerio de Asuntos Económicos e  Transformación Dixital,
porá en marcha o Rexistro de Centros de Innovación Dixital que aspiran a formar
parte da Rede Europea de Digital Innovation Hubs (DIH)”.

- No preámbulo, na páxina 2, liña 22, propón a adición do seguinte texto: “A efectos
do presente Decreto podemos entender as innovacións educativas como a presenza
no sistema educativo de ideas, materiais e recursos e prácticas que son novidosas,
que non están xeneralizadas,  que contan con algún núcleos  de docentes que as
promoven,  que  se  refiren  a  aspectos  concretos  e  delimitables  da  educación
institucional (nos planos curricular, organizativo e didáctico) e que convén someter a
avaliación para detectar e confirmar  o seu interese e bondade educativa; tamén as
podemos entender como procesos de deseño, planificación e xestión obxectivada de
cambios específicos relativos a  ideas, proxectos, materiais e recursos ou prácticas,
nalgunha dimensión ou compoñente do sistema educativo, ata a súa consolidación e
oportuna   xeneralización,  caso  de  ser  positivamente  avaliadas,  con  vistas  ao
crecemento  persoal  e  institucional,  polo  que  unha  innovación  educativa  dada
conclúe e deixa de ser tal cando se consolida un cambio pretendido na educación,
pasando a formar parte dunha conduta ordinaria dentro do sistema educativo”.

- No preámbulo, páxina 2, liñas 36 e 37, propón a supresión do seguinte texto: “pola
que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación”.

- No preámbulo, páxina 2, liñas 27 e 30, propón a supresión do seguinte texto: “Esta
investigación,  de  carácter  marcadamente  internacionalizado  e  interdisciplinar,
deberá  propiciar  o  afondamento  nos  cambios  metodolóxicos  necesarios  para
motivar  o  alumnado,  mellorar  a  súa preparación,  estimular  a  súa capacidade de
inserción laboral e desenvolver estratexias cooperativas”.

- No preámbulo, na páxina 2, liña 31, propón a substitución do texto polo seguinte:
“En  definitiva,  a  innovación  educativa  debe  servir  para  promover  modificacións
significativas no...”.
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-  Para  o  artigo  1.1  propón  a  substitución  do  texto  polo  seguinte:  “O  centro  de
Innovación  Educativa  e  Dixital  (CIEDIX)  é  o  órgano  encargado  de  identificar,
diagnosticar  e  obter  conclusións  sobre  ideas,  proxectos,  materiais  e  recursos  e
prácticas  de  educación  de  carácter  curricular,  organizativo  ou  didáctico  que  se
presenten ou reúnan os requisitos para ser entendidas como innovacións educativas,
posibilitando a transformación da realidade educativa”.

- Para o artigo 2 propón introducir un novo apartado antes do f co seguinte texto:
“Establecer  canles  de  colaboración  coa  Universidade  e/ou  outras  entidades  que
traballen no ámbito da innovación educativa”.

- Para o artigo 2 propón introducir dous novos apartados antes do f co seguinte
texto:

“Deseño de propostas de innovación e dixitalización orientadas á redución no ensino
da fenda dixital no ámbito rural”

“Elaboración de estratexias para a consolidación da lingua galega como lingua de
interacción en proxectos dixitais no eido educativo”

- Para o artigo 3.3 recomenda que se definan as áreas obxecto de cobertura neste
centro.

- Para o artigo 4.2 propón a substitución do texto polo seguinte: “A dirección será
provista polo procedemento de concurso de méritos entre o persoal funcionario de
carreira  pertencente  a  algún  dos  corpos  docentes  que  imparten  as  ensinanzas
establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, con destino na
Comunidade Autónoma de Galicia”.

- Propón engadir a continuación do artigo 4 un novo artigo que recolla as posibles
causas do cesamento da dirección. E noutro a obrigatoriedade de participación da
dirección nunha acción de formación inicial así como da formación continua.

- Para o artigo 6 recomenda que se definan e especifiquen no propio Decreto cales
serán os Departamentos nos que se encadran as áreas de asesoramento.

- Para o artigo 6 recomenda engadir como un órgano reitor, similar ao do Centro de
Innovación  de  FP,  que  conte  coa  presenza,  entre  outros,  de  representación  das
Universidades.

-  Para  o  artigo  6.2  propón  a  substitución  do  texto  polo  seguinte:  “En  cada
departamento  que  se  constitúa  haberá  unha  persoa  que  exerza  a  xefatura  de
departamento, que será nomeada, por un período de dous anos, pola dirección do
Centro  de Innovación Educativa e Dixital, oídos os membros do departamento”.

- Para o artigo 7.1, liña 188, propón a substitución do texto polo seguinte: “...maio, de
Educación, con destino na Comunidade Autónoma de Galicia,...”.

DITAME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE CREA O CENTRO 
GALEGO DE INNOVACIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL.

O pleno do Consello Escolar de Galicia, na súa reunión do día 21 de xuño de 2021,
emite o seguinte ditame en relación co proxecto de decreto polo que se crea o
Centro Galego de Innovación da Formación Profesional.
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- Para o preámbulo na páxina 2 recomenda que se profundice na oportunidade de
desenrolo industrial e económico que supón a loita contra o cambio climático. Máis
en  concreto  a  industria  enerxética,  en  especial  o  relacionado  coas  enerxías
renovables e a xeración e a distribución eficientes, son un dos sectores estratéxicos
sobre  os  que  pivota a  transición  empresarial  da  política  ambiental  europea  nos
próximos anos.

- Para o artigo 2 propón adición de texto no apartado g, quedando como segue: “g)
Recoller  as  demandas  de  innovación  do  tecido  empresarial  que  poidan  ser
desenvolvidas nos centros educativos galegos de formación profesional, mellorando
a oferta educativa nas distintas comarcas do país”.

- Para o artigo 3.1 recomenda unha maior concreción no deseño do plan Plurianual.
Ben sexa trienal, cuatrienal ou quinquenal.

- Para o artigo 5.1 propón a supresión do apartado “e) Tres vogais en representación
da Deputación Provincial de Ourense”.

- Para o artigo 5.1 propón engadir un apartado co seguinte texto: “f) Seis vogais en
representación dos axentes económicos e sociais, por proposta dos propios Axentes
Sociais,  que  serán  nomeados/as  polo  Conselleiro  de  Cultura,  Educación  e
Universidade. O nomeamento será por catro anos e poderán ser reelixidos/as para o
cargo”.

-  Para  o  artigo  5.1  propón  engadir  un  apartado  co  seguinte  texto:  “g)  3
representantes do persoal asesor do Centro, que serán elixidos entre o total das
persoas que ocupen as asesorías por un prazo de catro anos.

- Para o artigo 5.2 propón engadir dous apartado co seguinte texto:

“i) Informar da proposta de nomeamento da dirección do centro.”

“j)  Favorecer  a  proxección  do  Centro  entre  espazos  e  institucións  nacionais  e
internacionais.”

- Para o artigo 6 propón a substitución do texto dos apartados 2 e 3 polo seguinte:
“A  dirección  será  provista  polo  procedemento  de  concurso  de  méritos  entre  o
persoal  funcionario  de  carreira  pertencente  a  algún  dos  corpos  docentes  que
imparten  as  ensinanzas  establecidas  na  Lei  Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de
Educación,  preferentemente  con  competencia  nas  materias  que  se  imparten  de
Formación Profesional, con destino na Comunidade Autónoma de Galicia”.

-Para o artigo 6.4 propón a supresión do apartado “e) Aprobar os orzamentos e a
conta  de  xestión  dentro  da  asignación  orzamentaria  que  lle  sexa  atribuída  pola
Consellería de Cultura, Educación e Universidade”.

-  Para  o  artigo 10.1  recomenda que se  inclúa no propio  Decreto de Creación do
Centro de Innovación cales serían as áreas de coñecemento.

- Para o artigo 10.3 propón a substitución do texto polo seguinte: “Cada área contará
cun xefe ou unha xefa de área, que será nomeado ou nomeada  por un período de
dous  anos  polo  director  ou  a  directora  do  Centro  Galego  de  Innovación   da
Formación Profesional,  oídos os membros da área,  de entre as persoas asesoras
docentes que a constitúan”.

- Recomenda que se contemplen as asesorías básicas que van a crearse, deixando
aberto a creación doutras.
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6. Participación en actos,
congresos e reunións
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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: 

• Asistencia  á  reunión  da Junta  de  Participación  Autonómica  o  10  de
setembro de 2020. Telemática.

• Asistencia á reunión do pleno do Consello Escolar do Estado o 29 de
outubro de 2020. Telemática.

• Asistencia ao XVI Foro pola convivencia escolar 2020 “convivencia y
tolerancia en tiempos de COVID” organizado polo Consello Escolar da
Comunidade de Madrid o 11 de novembro de 2020. Telemático. 

• Asistencia  á  reunión  da  Junta  de  Partcipación  Autonómica  o  9  de
marzo de 2021. Telemática.

• Asistencia á reunión da Junta de Participación Autonómica o 6 de maio
de 2021. Telemática.

• Asistencia ás xornadas sobre Formación Profesional organizadas polo
Consejo  Escolar  del  Principado  de  Asturias  o  3  de  xuño  de  2021.
Telématica.

• Asistencia  á  reunión  da Junta  de  Participación  Autonómica  o  23 de
xuño de 2021. Telemática.

• Asistencia á reunión da Junta de Partcipación Autonómica o 12 de xullo
de 2021. Telemática.

• Asistencia á reunión do pleno do Consello Escolar do Estado o 15 de
xullo de 2021. Telemática.
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7. Resumo económico
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RESUMO ECONÓMICO
(actividade desde o 1/9/2020 ata o 31/8/2021)

Reunións comisións e plenos Importe
Comisións permanentes 682,26€
Plenos 10.914,28€

Suma Parcial 11.596,54€

Informes e estudos
Suma Parcial 0,00€

Gastos Xornadas Consellos Escolares
Suma Parcial 0,00€

Retribución dietas
Dietas 1.922,55€

Suma Parcial 1.922,55€

Outros gastos
Platós 5.426,85€

Suma Parcial 5.426,85€

Suma total ...................................................... 18.945,94€
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