REUNIÓN DA COMISIÓN 4ª, EDUCACIÓN
E CULTURA
Día: 17.01.2019

Hora: 10:30

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo
día 17 de xaneiro de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto único. Proposicións non de lei
1.1

31612 (10/PNC-002564)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o ofrecemento polo Goberno galego ao Goberno central de toda a
colaboración necesaria para o desenvolvemento do proxecto Ezkaba, en
especial para localizar os familiares dos presos galegos no forte de San
Cristóbal
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 316, do 06.06.2018

1.2

34266 (10/PNC-002786)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia para presentar no
Parlamento de Galicia, antes do remate deste período de sesións, un
informe sobre a aplicación durante os cursos 2016-2017 e 2017-2018 do
I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia,
así como das necesidades de corrección, se as hai, do dito plan cara á
consecución dos seus obxectivos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 350, do 03.09.2018

1.3

40653 (10/PNC-003292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a remisión polo Goberno galego ao Parlamento de Galicia dun
informe do Consello Escolar de Galicia respecto da situación da
coeducación e a prevención da violencia de xénero nos centros
educativos da comunidade autónoma, segundo o establecido no artigo
22.3 da Lei 11/2017, para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 390, do 28.11.2018

1.4

41070 (10/PNC-003334)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o desenvolvemento por parte da Xunta de Galicia, en colaboración
coa Igrexa católica e o Concello do Saviñao, das actuacións necesarias
para a conservación e a posta en valor da capela da Virxe de Guadalupe,

en San Vitoiro de Ribas de Miño
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018
1.5

41140 (10/PNC-003342)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación
co servizo de comedor que se está a prestar no IES Aquis Querquernis de
Bande, así como o establecemento dun único modelo de comedor escolar
para todo o territorio
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 394, do 05.12.2018

1.6

41477 (10/PNC-003375)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación
co funcionamento da escola unitaria de Carnoedo, no concello de Sada
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 397, do 13.12.2018

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis
horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2019

Antonio Mouriño Villar
Presidente da Comisión
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Reunión da Comisión 4ª, Educación e Cultura
Día: 17.01.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Proposicións non de lei

Reunión da Comisión 4ª, Educación e Cultura
Día: 17.01.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

31612(10/PNC-002564)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o ofrecemento polo Goberno galego ao Goberno central de
toda a colaboración necesaria para o desenvolvemento do
proxecto Ezkaba, en especial para localizar os familiares dos
presos galegos no forte de San Cristóbal
Publicación da iniciativa, 316, 06.06.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Concepción Burgo López, Luís Manuel
Álvarez Martínez e Juan Manuel Díaz Villoslada, ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión 4.ª, Educación e
Cultura.

Exposición de motivos
O Forte de San Cristóbal, situado no monte Ezkaba de Pamplona, foi
utilizado dende o golpe militar de 1936 ata 1945 como cárcere de presos
políticos chegados de toda España. De feito é considerado o penal máis duro
do franquismo.
Proxectado para 350 persoas, San Cristóbal chegou a albergar ata 2.500. En
total crese que estiveron encarcerados en condicións inhumanas máis de
7.000 persoas, moitas delas asasinadas, outras mortas pola tortura e as malas
condicións de vida.
Fai agora 80 anos no Forte de San Cristóbal produciuse unha das fugas máis
masivas da historia de Europa. O 22 de maio de 1938, 795 reclusos fuxiron
do Forte intentando chegar a Francia, máis soamente o lograron tres. Os
restantes foron maioritariamente asasinados.
Neste presidio estiveron republicanos e presos políticos chegados de toda
España e entre eles moitos galegos, calcúlase que máis de 700. Tamén
moitos galegos participaron na fuga de 1938 malia que ningún deles chegou
a Francia e foron fusilados en torno a 55. De feito, un dos organizadores da
fuga foi un galego, Antonio Valladares.
Moitos outros galegos morreron no penal, fusilados o a causa da fame e dos
malos tratos.
O goberno de Navarra está a levar a cabo, con motivo do 80 aniversario da
fuga, o chamado Proxecto Ezcaba, que integra moitas iniciativas e, entre elas,
unha das máis importantes é o intento de localizar e identificar a todos os
fugados e presos da San Cristóbal así como localizar ás súas familias. Para
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Grupo Parlamentario

elo, no I Encontro da Rede Autonómica de Memoria Histórica celebrada en
marzo deste ano en Pamplona, as trece comunidades asistentes
comprometéronse a colaborar na identificación dos presos de Ezkaba.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pero neste encontro, inexplicable e inaceptablemente, non participou Galicia
a pesar do alto número de galegos que estiveron e morreron no Forte de San
Cristóbal e na fuga de 1938.
Estes galegos, concidadáns nosos, teñen dereito a ser recoñecidos e
recordados e si é posible, atopar os seus corpos para ser exhumados e a
Xunta de Galicia debe prestar a súa colaboración.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de
Navarra e ofrecerlle toda a colaboración necesaria para desenvolver o
proxecto Ezkaba, especialmente para localizar aos familiares dos presos
galegos no Forte de San Cristóbal.

Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2018
Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/05/2018 13:51:34
Maria de la Concepción Burgo López na data 30/05/2018 13:51:45
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 30/05/2018 13:52:04
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/05/2018 13:52:13
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Reunión da Comisión 4ª, Educación e Cultura
Día: 17.01.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.2

34266(10/PNC-002786)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la
Concepción
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia para presentar
no Parlamento de Galicia, antes do remate deste período de
sesións, un informe sobre a aplicación durante os cursos
2016-2017 e 2017-2018 do I Plan de actuacións para a
igualdade nos centros educativos de Galicia, así como das
necesidades de corrección, se as hai, do dito plan cara á
consecución dos seus obxectivos
Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado,
Luís Manuel Álvarez Martínez, e da súa deputada, Maria Concepción Burgo
López, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 4ª.

O I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 20162020 elaborado conxuntamente pola Secretaría Xeral da Igualdade, dependente
da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Nesta iniciativa indícase que se trata de inverter a tendencia existente nos últimos
anos, nos que se observa un aumento das condutas discriminatorias e dos
estereotipos sexistas entre o alumnado dos centros educativos.

Inspirado en catro principios (transversalidade, sociedade igualitaria, Obxectivo
“violencia 0 nas aulas e na sociedade” e inclusión e integración da diversidade) ,
establece seis eixes:

1º) Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas
dinámicas educativas.

2º) Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo
que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos,
desde a liberdade e diversidade de opcións.

3º) Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir
que a formación inicial e ao longo da vida, acolle a todo o alumnado na súa
diversidade (étnica, cultural, social, económica, funcional, sexual, de xénero,
lingüística,…).
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4º) Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables
e respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade de
xénero, sexual, e afectiva.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

5º) Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no
exercicio das relacións persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que
sustentan a violencia de xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas para
todos os membros da comunidade.

6º) Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de
xénero e outras formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con
especial atención á prevención e compensación de situacións de discriminación
múltiple.

Cada un destes eixes ten asociados unha serie de obxectivos que se acadan con
medidas: son 27 as que prevé o plan, algunha das cales aplícase a varios
obxectivos.

Como é lóxico, prevese un sistema de seguimento e avaliación a través dun
sistema de indicadores, co que se realizará un seguimento das medidas previstas
que permitirá avaliar o impacto dos seus obxectivos e medidas coa finalidade de
identificar aqueles aspectos nos que é necesario incidir para acadar unha
educación igualitaria.

Este Grupo Parlamentario presentou diversas iniciativas para coñecer a
avaliación do plan no seu primeiro curso de implantación (2016-2017) que, no
caso da proposición non de lei en pleno, foi rexeitada pola maioría absoluta do
Partido Popular, co incoherente argumento de que a avaliación se realizaría ao
remate do plan, eliminado deste xeito a necesidade da máis que acreditada
conveniencia de levar a cabo a avaliación de implementación como procede en
calquera política pública.

Considerando que o horizonte temporal que comprende a vixencia deste I Plan de
actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia son os cursos
académicos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 e que, aos efectos
que nos ocupan, son dous cursos completos os que leva implementándose o plan
(á metade da súa duración).
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Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a presentar no Parlamento de
Galicia, antes do remate deste período de sesións, un informe sobre a aplicación
durante o curso 2016-2017 e 2017-2018 do I Plan de actuacións para a igualdade
nos centros educativos de Galicia, así como as necesidades de corrección, se as
houbese, do dito plan cara á consecución dos seus obxectivos.

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/08/2018 13:42:30
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/08/2018 13:42:46
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/08/2018 13:42:58
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Orde do día

1.3

40653(10/PNC-003292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a remisión polo Goberno galego ao Parlamento de Galicia
dun informe do Consello Escolar de Galicia respecto da
situación da coeducación e a prevención da violencia de
xénero nos centros educativos da comunidade autónoma, segundo
o establecido no artigo 22.3 da Lei 11/2017, para a
prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
Publicación da iniciativa, 390, 28.11.2018

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres
e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión,
sobre o seguimento e avaliación do grao de cumprimento da Lei 11/2007 en
materia de coeducación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai máis dunha década que o Parlamento de Galiza aprobou a Lei
11/2007 para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
No seu articulado, este texto legal recolle a elaboración por parte do
Consello escolar de Galiza, en colaboración co departamento da Xunta
competente en materia de igualdade, dun informe anual sobre a situación da
coeducación e a prevención da violencia de xénero nos centros educativos de
Galiza (artigo 22.3).
Porén, malia o tempo transcorrido, non se ten publicado –se é que se ten
feito-- informe algún ao respecto, malia teren carácter anual.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

En 2016 a Xunta de Galiza aprobou o I Plan de actuación en igualdade
para os centros educativos (2016-2020) que recolle a coeducación como un “un
estilo educativo, un proceso de transformación social que apunta a unha
convivencia entre os sexos afastada da opresión mutua e tendente a unha relación
de xustiza e respecto e en interese dunha formación integral e unha efectiva
igualdade de oportunidades entre homes e mulleres”.
Así mesmo, sitúa como primeiro eixo de actuación “afondar no modelo
coeducativo e introducir a perspectiva de xénero nas súas dinámicas”.
Neste senso, en maio de 2018 constituíuse a Comisión de traballo de
Coeducación no seo do Consello Galego das Mulleres que, no entanto, fora
anunciado en xuño de 2017. O obxectivo deste grupo de traballo é, segundo o
goberno galego, impulsar “a educación en igualdade e propor medidas” en
materia de coeducación.
Este mesmo ano 2018 o CIFP Politécnico de Lugo presentaba
publicamente o seu Plan de Igualdade converténdose no “primeiro centro
educativo que implanta” esta ferramenta, cando menos no ámbito da Formación
Profesional.
Se ben Galiza ten avanzado nos últimos anos, é preciso –como recolle a
propia Lei 11/2007 no seu artigo 22.3, facer un seguimento e avaliación dos
pasos que se teñen dado até o momento, do grao de implementación das medidas
de educación en igualdade e coeducación nos centros e da distribución territorial
dos mesmos.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a remitir á Cámara, no prazo dun
mes, o informe do Consello Escolar de Galiza sobre a situación da coeducación e
a prevención da violencia de xénero nos centros educativos de Galiza de acordo
co estabelecido no artigo 22.3 da Lei 11/2007 para a prevención e o tratamento
integral da violencia de xénero.”

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 21/11/2018 12:31:44

María Montserrat Prado Cores na data 21/11/2018 12:31:49

Ana Pontón Mondelo na data 21/11/2018 12:31:50

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/11/2018 12:31:51

Noa Presas Bergantiños na data 21/11/2018 12:31:55

Xosé Luis Bará Torres na data 21/11/2018 12:31:56
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1.4

41070(10/PNC-003334)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o desenvolvemento por parte da Xunta de Galicia, en
colaboración coa Igrexa católica e o Concello do Saviñao, das
actuacións necesarias para a conservación e a posta en valor
da capela da Virxe de Guadalupe, en San Vitoiro de Ribas de
Miño
Publicación da iniciativa, 394, 05.12.2018

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados e deputadas Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Comisión, sobre o estado de conservación da
Capela da Virxe de Guadalupe en San Vitorio de Ribas de Miño (O Saviñao) e as
medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

A Capela da Virxe de Guadalupe en San Vitorio de Ribas de Miño atópase
situada no Concello do Saviñao e está recollida como un dos bens inmóbeis incluídos
no expediente de catalogación da Ribeira Sacra como Ben de Interese Cultural (BIC) na
categoría de paisaxe.
Este templo foi construído no século XVIII. É de planta rectangular aínda que
presenta un ábside un pouco máis ancho que sostén un cimborrio octogonal. A súa
fachada presenta dúas torres, unha delas con campanario e no medio unha balconada
con balaustradas
A falta de mantemento e o paso do tempo foron causando importantes danos
CSV: REXISTRO-hIyNY81rS-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

nesta construción que, na actualidade, se atopa nun estado precario.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a, en colaboración co Concello do
Saviñao e a Igrexa, desenvolver as accións necesarias para a conservación e posta en
valor da Capela da Virxe da Guadalupe.”

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-hIyNY81rS-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Olalla Rodil Fernández na data 29/11/2018 11:06:19

María Montserrat Prado Cores na data 29/11/2018 11:06:23

Ana Pontón Mondelo na data 29/11/2018 11:06:25
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/11/2018 11:06:26

Noa Presas Bergantiños na data 29/11/2018 11:06:27

CSV: REXISTRO-hIyNY81rS-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 29/11/2018 11:06:28
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1.5

41140(10/PNC-003342)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co servizo de comedor que se está a prestar no IES
Aquis Querquernis de Bande, así como o establecemento dun
único modelo de comedor escolar para todo o territorio
Publicación da iniciativa, 394, 05.12.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas
Ánxeles Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez e Julia Torregosa Sañudo, ao
abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4.ª, relativa
ao catering do IES Aquis Querquernis de Bande.

Exposición de motivos
Dende En Marea entendemos que o servizo de comedor é un servizo educativo
fundamental, toda vez que é o espazo natural de adquisición de hábitos de vida
saudables, así como un espazo de socialización importante. Neste eido, o
comedor escolar debe ser un servizo público e gratuíto para todo o alumnado,
posto que combina tres dereitos fundamentais: o dereito ao ensino, o dereito á
alimentación e o dereito á saúde. Ademais, é un servizo que facilita a
conciliación familiar. Por todo iso, as institucións teñen a obriga de garantir a
máxima calidade deste servizo.
O modelo privatizador do Partido Popular con respecto aos comedores escolares,
alentado polo Decreto 132/2013 de 1 de agosto da Consellería de Cultura,
Educación e

Ordenación Universitaria (hoxe Consellería de Educación

Universidade e Formación Profesional), afecta especialmente aos nenos e nenas
que lonxe de recibir unha alimentación saudable padecen os efectos da
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externalización: exceso de precociñados e fritidos de nulo valor nutricional,
comida fría, ás veces semiconxelada, plásticos de orixe descoñecida nas comidas,
expresións dalgún alumno do Instituto de Entrimo que din que “os porcos comen
mellor que eles”, son algúns dos moitos exemplos de graves deficiencias que se
repiten diariamente á hora da comida nas escolas dos nenos e nenas de Galicia
que viron como se despedían ás persoas ocupadas na cociña para dar negocio a

empresas privadas de catering. Exemplos que padecen máis de 2800 alumnas e
alumnos galegos que reciben cada día comida de servizos de catering.
Os pais e nais do IES

Aquis Querquernis no que están matriculados/as

estudantes de Lobeira, Bande, Muíños, Lobios e Entrimo non son un caso illado.
Eles detectan unha serie de irregularidades que poñen en dúbida a calidade dos
menús escolares. Sérvenlles a comida en recipientes de plástico que rompe con
facilidade…
Aínda que o curso xa comezou cren que debera anularse o contrato coa empresa
adxudicataria Sala Gradín por entender que vulnera criterios de calidade. Os pais
e nais quéixanse de que os nenos e nenas non comen nin se alimentan.
A empresa adxudicataria debe proporcionar aos centros o material necesario para
quentar, rexenerar ou refrixerar os pratos se é necesario:
A empresa que concursa, deberá presentar na súa solicitude unha declaración
responsable conforme, no caso de ser a adxudicataria, se compromete a poñer a
disposición do centro todos os materiais requiridos para o idóneo servizo de
quecemento, rexeneración ou refrixeración de menús.
Parece ser que o grande negocio do catering a empresas privadas ten
consecuencias que aínda nin podemos medir. Consecuencias, tamén, de
abandonar a concepción educativa que, ao noso entender, debera ter o servizo de
comidas nas escolas.
Dende En Marea, defendemos a gratuidade total do ensino público, que para que
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sexa real debe incluír, tamén, a gratuidade dos mal chamados servizos
complementarios. Defendemos un modelo de comedor escolar 100% público,
con persoal contratado pola Consellería, elaboración dos menús da man de
profesionais da mesma Consellería e que conte en cada centro educativo cunha
persoa responsable do servizo. Un modelo de comedores que, ademais, teña en
conta o seu potencial como fonte de riqueza dinamizando o comercio local, toda

vez que debera centrarse en alimentos frescos e saudables, que aposten polo
comercio de proximidade, tanto por cuestións de saúde como de educación
alimentaria.
Diante desta situación que prexudica tan gravemente a alimentación dos e das
estudantes do IES Aquis Querquernis, o Grupo Parlamentar de En Marea
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1. Que defenda o dereito de todos os estudantes do IES Aquis Querquernis
a ter unha alimentación de calidade.
2. Que recupere o servizo de xestión directa por parte do centro escolar.
3. Que faga un chamamento a toda a comunidade educativa para establecer
unha mesa polos comedores escolares que permita consensuar un único
modelo de comedores escolares para todo o país.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2018.

Asdo.:

Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Julia Torregrosa Sañudo
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Deputadas do G.P. de En Marea.
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 29/11/2018 18:07:40

Luca Chao Pérez na data 29/11/2018 18:07:51

Julia Torregrosa Sañudo na data 29/11/2018 18:08:00
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Luis Villares Naveira na data 29/11/2018 18:10:05

Reunión da Comisión 4ª, Educación e Cultura
Día: 17.01.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.6

41477(10/PNC-003375)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co funcionamento da escola unitaria de Carnoedo, no
concello de Sada
Publicación da iniciativa, 397, 13.12.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 4.ª, sobre o peche da escola unitaria de Sada.

Exposición de motivos

Hai tempo que o Partido Popular decidiu desmantelar a educación guiado polo
convencemento de que se trata dun gasto e non dun investimento necesario para
garantir un futuro digno á xente moza e ao propio país.

O ano pasado, o Goberno da Xunta pechou varios centros en O Porriño,
Ribadavia, As Pontes e Outes, confiando en que a calma chicha do verán ocultase
o seu novo recorte ao ensino. Non foi así. O conxunto da comunidade educativa
opúxose á súa decisión por considerala unha nova agresión á educación pública.
Porén, isto non impediu que a Consellería de Educación, comandada (aínda) por
Román Rodríguez, fulminase finalmente os centros, estafando ás familias –que
xa decidiran un lugar de estudo para os seus fillos– e vulnerando os dereitos
laborais dos profesores –que non souberon ata o último momento que tiñan que
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cambiar de destino–.

A comezo de curso, o Partido Popular acometeu un novo recorte á educación
pública, atacando ao elo da cadea más feble: as escolas unitarias cuxo cometido é
o de garantir unha formación próxima e de calidade aos rapaces e rapazas que
habitan espazos baleirados polo desleixo do Goberno.

A Consellería de Educación resolveu pechar a Escola de Educación Infantil de
Apeadeiro, no concello coruñés de Cambre, e a de Solbeira, en Paderme de
Allariz, Ourense, alegando que non contan cun número suficiente de alumnos, xa
que en cada un dos centros so hai matriculados tres rapaces e rapazas. A
Consellería decidiu, así mesmo, suprimir 74 unidades en centros escolares de
educación infantil, primaria e especial, e anular 19 clases que foran habilitadas
para afrontar subas do número de alumnado.

Pola súa banda, a escola unitaria de Sada atópase nunha situación de incerteza. A
Consellería de Educación comunicou onte (4/12/2018) ás familias a súa intención
de pechar a escola de Carnoedo e trasladar ás alumnas ao colexio de Mondego á
volta de vacacións de Nadal. Outra vez aproveitando o período de lecer. A
decisión da Xunta colleu ás familias e ao Concello por sorpresa. É certo que a
matrícula deste curso é moi reducida, pero argumenta que a Xunta autorizou que
se iniciase o curso nestas condicións e apela aos trastornos que se derivarán do
traslado dos cativos a estas alturas.

O alcalde de Sada púxose en contacto cos responsables de Educación para esixir
explicacións polo posible peche. O rexedor manifestou o rexeitamento do
Goberno local á decisión autonómica e solicitou o apoio de todos os grupos da
Corporación para manter aberta a unitaria ata xuño e adoptar as medidas que
correspondan en función das matrículas do vindeiro curso.
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Malia todo, aínda non está claro que a actividade do centro vaia ter continuidade.
Por este motivo, Sada, pais e nais dos alumnos e alumnas matriculados decidiron
manifestarse coa intención de que non se peche a escola de Carnoedo
demandando unha resposta positiva por parte da Xunta. A escola continuará
aberta?

O peche das escolas unitarias reviste especial gravidade porque contribúe a
precarizar, aínda máis, os servizos públicos aos que ten acceso a cidadanía,
dificultando que esta poida desenvolver proxectos de futuro e comprometendo a
posibilidade de fixar ao territorio a nosa cada vez máis minguante poboación. O
peche das escolas unitarias non afecta só aos rapaces e rapazas; non afecta só as
súas familias, que terán que buscar novas maneiras de organizar as súas rotinas;
afecta ao modelo de país que queremos. Ao recortar en educación, o Partido
Popular compromete o futuro do noso territorio e insiste na expulsión das novas
xeracións. Isto é algo que non nos podemos permitir.

Vimos de coñecer que a natalidade en Galicia acadou mínimos históricos o
pasado ano. Os 18.312 nacementos do ano pasado supoñen a cifra máis baixa
dende que existe rexistros históricos. O número descendeu un 4% respecto do
exercicio anterior. Fronte a isto, contabilizáronse un total de 31.600 defuncións.

Os nacementos concéntranse sobre todo nos concellos próximos as capitais y
principais cidades do eixo atlántico, o que significa que o interior rural de Galicia
continúa esmorecendo. Mentres que en Pontevedra e A Coruña houbo,
respectivamente, 6.876 e 7.689 nacementos, en Ourense e Lugo só se produciron
1.683 e 2.064 partos.

Isto non sucede por casualidade. Galicia mingua porque as políticas do Partido
Popular son incapaces de garantirlles ás familias as condicións mínimas para
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asentarse e desfrutar dunha vida digna. Para reverter o devalo demográfico é
prioritario investir nos servizos públicos, e, moi especialmente, na educación.
Ningunha parella vai decantarse por formar unha familia se non ten xeito de
educar as súas crianzas sen que iso desbarate por completo as súas vidas.

É por iso que, mentres haxa rapaces e rapazas, ningunha escola unitaria debería
pechar, xa que ademais de cumprir a función educativa que lles corresponde,
reforzan a continuidade da poboación local. Se unha parella sabe que vai ter
asegurada a educación dos seus fillos e fillas na contorna próxima, é moito máis
probable que se decante por permanecer no lugar que se o acceso á educación
pública depende de se o resto da veciñanza decide formar familias no mesmo
período.

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
- Manter aberta a escola unitaria de Carnoedo en Sada.
- Que teña en conta que, malia que a escola unitaria de Carnoedo conta
cun número menor de alumnado inscrito requirido polo propio Goberno,
no futuro é previsible que incremente o seu alumnado.
- Que se remate o curso xa que a propia Consellería permitiu que se
desenvolvese a actividade académica no primeiro trimestre.
- Ter en conta o trastorno que provocaría no alumnado, familias e
docentes un traslado co curso académico xa avanzado.
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Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea

Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 05/12/2018 17:29:26

Luca Chao Pérez na data 05/12/2018 17:29:33
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