REUNIÓN DA COMISIÓN 4ª, EDUCACIÓN
E CULTURA
Día: 10.05.2019

Hora: 10:30

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo
día 10 de maio de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
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A orde do día é a seguinte :

Punto 1.

Comparecencia

1.1

49045 (10/CPC-000105)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional, por petición propia, para explicar as actuacións e o
desenvolvemento do Plan de dotación de infraestruturas educativas 20162021
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 463, do 17.04.2019

Punto 2.

Preguntas orais

2.1

48583 (10/POC-007712)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a retirada dunha exposición poética da biblioteca escolar do centro
de ensino Punta Candieira, de Cedeira
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019

2.2

48641 (10/POC-007717)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as razóns da redución nun 32,1 % no ano 2018 do orzamento inicial
do programa 423B "Prevención do abandono escolar", a opinión da
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional respecto
da atención das necesidades existentes coa cantidade executada e, se é o
caso, a xustificación do aumento desta para o ano 2019 nun 72,61 %
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019

Punto 3.

Proposición non de lei

3.1

48702 (10/PNC-003934)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co
traslado da locomotora "Sarita" ao Museo do Ferrocarril de Vilagarcía de
Arousa, así como o futuro do Museo Ferroviario da Fundación Camilo
José Cela
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019

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, 6 de maio de 2019

Antonio Mouriño Villar
Presidente da Comisión
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1.1

49045(10/CPC-000105)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do secretario xeral técnico da Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional, por petición propia,
para explicar as actuacións e o desenvolvemento do Plan de
dotación de infraestruturas educativas 2016-2021
Publicación da iniciativa, 463, 17.04.2019
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Solicítollo, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a
comparecencia a petición propia -ante a Comisión 4a de Educación e Cultura
-do secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Llniversidade e
Formación Profesional, para explicar uas actuacións e o desenvolvemento
do Plan de dotación de infraestruturas educativas 2016-2021".

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Preguntas orais

Reunión da Comisión 4ª, Educación e Cultura
Día: 10.05.2019
Hora: 10:30
Orde do día

2.1

48583(10/POC-007712)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a retirada dunha exposición poética da biblioteca
escolar do centro de ensino Punta Candieira, de Cedeira
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019

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
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 4ª, sobre a retirada dunha exposición poética da biblioteca escolar do
centro de ensino Punta Candieira, de Cedeira.

O alumnado de 4º da ESO do centro de ensino Punta Candieira de Cedeira
participou nun obradoiro de creación literaria que contou coa participación do poeta
Carlos Negro. Os poemas elaborados polo alumnado convertéronse nunha exposición
que foi colocada na biblioteca do centro.
O 1 de abril de 2019 e despois de recibir instrucións de que a exposición debía
ser retirada, a coordinadora da biblioteca escolar enviou un escrito á Consellaría de
Educación para denunciar o acontecido, que tildou de censura, e pór o seu cargo a
disposición do centro como mostra de rexeitamento.
Segundo explicou, a Xunta de Galiza non informou da razón ou razóns que
exixían a retirada desta mostra poética alén de afirmar que tiveran recibido unha
CSV: eZPtM7rjv1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

delación anónima. Porén, ao día seguinte, o Goberno galego aclarou que un dos poemas
“fomenta o sentimento de odio”.
Que dicía o poema?
Odio que non me deixen facer as cousas
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Odio que todo empece por ‘odio que’
Odio os postureos nas redes sociais
Odio aos fachas
Odio ter fame
Odio aos críticos
Odio perder o tempo
Odio a sociedade na que vivimos
Odio a tauromaquia
Odio que se me meta o rímel nos ollos
Odio a xente hipócrita
Odio España
Odio que me obriguen a comer
Odio a fantasía pintada de rosa
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…
A liberdade de expresión é un dereito fundamental que apenas se pode ver
limitado para protexer minorías en situación de discriminación, como lembrou ao
Estado español recentemente o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH).
Calquera vulneración deste dereito, sinalou o TEDH, resulta “prexudicial para o
pluralismo, a tolerancia e o principio sen o cal non hai unha sociedade democrática”.
2
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Obrigar a retirar unha mostra da creación artística estudantil supón, alén dunha
vulneración flagrante e inadmisíbel do dereito á liberdade de expresión, trasladar unha
mensaxe nefasta ao alumnado.
Para o Bloque Nacionalista Galego, o proceder da Xunta de Galiza neste caso
constitúe claramente un acto de censura que non pode ter cabida nunha sociedade que se
considere democrática e garantista dos dereitos humanos fundamentais.

Por todo o exposto con anterioridade formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 4ª:
- Por que considera a Xunta de Galiza que a exposición da biblioteca escolar de
Cedeira “fomenta o sentimento de odio”?
- Ordenou a Xunta de Galiza a retirada da mostra?
- Considera o Goberno galego que a retirada da exposición garante o dereito á
liberdade de creación e expresión do alumnado?
- Que mensaxe coida a Xunta de Galiza que lanza ao alumnado a decisión de
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retirar a exposición?

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 03/04/2019 11:29:35
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Noa Presas Bergantiños na data 03/04/2019 11:29:44
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/04/2019 11:29:45
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2.2

48641(10/POC-007717)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la
Concepción
Sobre as razóns da redución nun 32,1 % no ano 2018 do
orzamento inicial do programa 423B "Prevención do abandono
escolar", a opinión da Consellería de Educación, Universidade
e Formación Profesional respecto da atención das necesidades
existentes coa cantidade executada e, se é o caso, a
xustificación do aumento desta para o ano 2019 nun 72,61 %
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019

Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
Na memoria dos orzamentos da Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional para o ano 2018 pódese ler que o programa 423B
Prevención do abandono escolar, trata de atender a necesidade existente de
incrementar o número de titulados en formación postobrigatoria, sobre a
necesidade recoñecida de que é necesario formar unha cidadanía máis e mellor
formada.
Tamén se recoñece, axeitadamente a xuízo deste grupo parlamentario, que para
abordar a diminución do abandono escolar, é necesario incrementar a porcentaxe
de xente nova que remata o nivel educativo da Educación Secundaria Superior.
As propostas articúlanse ao redor de catro amplos ámbitos de actuación: as
administracións educativas; os centros educativos e o persoal docente; as
administración locais, as familias e os mozos e mozas que abandonaron o sistema
educativo sen ter obtido un título de educación secundaria obrigatoria ou postobrigatoria, e o contorno laboral, tendo previstas as seguintes actuacións
estratéxicas:
1. Realizar actuacións destinadas a compensar as dificultades do alumnado
para diminuír o abandono escolar prematuro e incrementar, por tanto, o
éxito escolar.
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2. Fomentar a participación dos centros educativos na convocatoria de
contratos-programa coa finalidade de lograr unha educación de calidade
para todo o alumnado, desenvolver ao máximo posible as súas
potencialidades, buscar a excelencia.
3. Promover accións no campo da orientación educativa que establezan liñas
de reforzo necesarias para reverter o fracaso escolar e/ou o escaso aprecio
pola aprendizaxe incidido no aumento da motivación e autoestima.
4. Desenvolver medidas de apoio e reforzo educativo.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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5. Formación do profesorado para posibilitar a súa intervención no
coñecemento e aplicación de liñas de atención á diversidade, na procura
de garantir o éxito educativo de todo o alumnado.
6. Promover medidas de apoio nas áreas instrumentais e de idiomas.
7. Impulsar un programa de oratoria, que contribúa á mellora das habilidades
comunicativas orais, ao tempo que favoreza o desenvolvemento das
seguintes competencias clave: comunicación lingüística, competencias
sociais e cívicas e sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
8. Desenvolver un proxecto de innovación educativa centrado na mellora da
convivencia escolar, dentro de educonvives.gal.
9. Apoiar aos concellos e asociacións sen fins de lucro para que realicen
actividades que permitan ás persoas adultas adquirir as súas aprendizaxes
tanto por medio de actividades de ensinanza, regrada ou non regrada,
como a través da experiencia, laboral ou en actividades sociais
10. En canto aos resultados que se pretenden conseguir co obxectivo
estratéxico deste programa de gasto (coa identificación OE 1.5.09) son
acadar que máis alumnado consiga finalizar con éxito a educación
secundaria obrigatoria que lle permita continuar estudos en formación
profesional de grao medio ou continuar estudos no bacharelato,
contribuíndo a que os mozos e mozas permanezan no sistema educativo
despois de finalizada a educación obrigatoria.
Pese ao marco teórico deste programa, o certo é que a súa dotación orzamentaria
e a posterior diminución poñen de manifesto que o compromiso da Consellería
de Educación, Universidade e Formación Profesional neste ámbito é
cuestionable.
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Así, dunha dotación inicial de 23.122.000 €, fíxose unha modificación
orzamentaria global que o rebaixou a 14.732.000 € o que supón unha redución do
36,28 %. Ademais, e pese a presentar un nivel de execución do 100 %, debemos
ter en conta que a execución final é un 63,71 % do consignado inicialmente e que
debemos supoñer que era o que se consideraba necesario.
Por iso o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal foi o motivo polo que se reduciu un 32,1 % o orzamento inicial do
programa 423B Prevención do abandono escolar no ano 2018?
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2ª) Considera a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
que coa cantidade executada foron atendidas as necesidades existentes?
3ª) Se a resposta á anterior pregunta é afirmativa, como se xustifica que para o
ano 2019 este programa conte cun orzamento de 25.429.000 €, cantidade que
incrementa nun 72,61 % o executado no 2018?

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2019
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 03/04/2019 17:41:17
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48702(10/PNC-003934)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co traslado da locomotora "Sarita" ao Museo do
Ferrocarril de Vilagarcía de Arousa, así como o futuro do
Museo Ferroviario da Fundación Camilo José Cela
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de EN MAREA, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate na Comisión 4.ª, relativa ao desmantelamento do Museo Ferroviario de
Padrón.

Exposición de motivos
Hai uns meses os medios de comunicación anunciaron o traslado da locomotora
Sestao, ata agora no Museo Ferroviario da Fundación Camilo José Cela, para
incorporarse ao Museo do Ferrocarril de Ponferrada. A semana pasada
coñecemos que un vagón de mercancías, tamén cedido a dita fundación, foi
trasladado dende a mesma a La Fregeneda, en Salamanca. A Xunta manifestouse
en contra do traslado da locomotora Sarita de Padrón a Vilagarcía, pero
descoñecemos o seu parecer respecto a que estas dúas pezas saian fora de
Galicia.
Traslados sorprendentes, toda vez que o ano pasado esta mesma entidade
reiteraba a negativa da Xunta respecto da cesión a Vilagarcía da locomotora
Sarita na liña do solicitado pola Marea da Vila e que as deputadas asinantes
trouxemos ao Parlamento.
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Tendo en conta a vinculación clara entre a locomotora e Vilagarcía, concello que
dispuxo da primeira estación de ferrocarril de Galicia, e que nel se empraza o
Museo do Ferrocarril, máxime unha vez que a mencionada Fundación pasou a
mans públicas non debería haber motivo algún para que a locomotora continuara
en Padrón. Porén, alí sigue.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento de Galicia insta a Xunta a:

1-Favorecer o traslado da locomotora Sarita ao Museo do Ferrocarril de
Vilagarcía.
2-Presentar un informe sobre o futuro do Museo Ferroviario da Fundación
Camilo José Cela de Padrón.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2019.

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