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1.1 30216(09/POC-006214)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre a cantidade concreta recadada pola Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria durante o curso

escolar 2013-2014 debido ás achegas das familias polo uso do

comedor escolar
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, María  Concepción Burgo López e Francisco  

Caamaño Domínguez, deputados 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. 

 

 

Os servizos complementarios de comedor e transporte escolar son absolutamente 

imprescindibles para garantir a prestación do calquera servizo educativo que se 

prece. 

 

 

Galicia puxo en funcionamento en 2013 o Decreto 132 /2013 de comedores 

escolares, que no seu día resultou certamente polémico na comunidade educativa. 

 

 

Coa finalidade de saber o que ten pasado dende a posta en marcha dese polémico 

decreto de comedores en 2013, os deputados e a deputada que asinan preguntan:  

 

 

Que cantidade concreta e precisa recadou a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria durante o curso escolar  013-2014 por achegas das 

familias que pagaron polo uso do servizo de comedor? 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de novembro de 2014    

 

  

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 17/11/2014 19:59:49 
 
María Concepción Burgo López na data 17/11/2014 20:00:03 
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Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 17/11/2014 20:00:08 
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1.2 39001(09/POC-005815)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis

Sobre o balance da implantación, no curso académico 2013-

2014, do sistema de prestación do servizo educativo

complementario de comedores escolares

Publicación da iniciativa, 505, 11.08.2015



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

A Mesa do Parlamento 
 
Hipólito Fariñas Sobrino, Agustín Baamonde Díaz, Javier 
Dorado Soto, Jesús Goldar Güimil, Antonio Mouriño Villar, 
Marisol Piñeiro Martínez, Marisol Díaz Mouteira e Ramón 
Santos Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión. 
 

A Xunta de Galicia puxo en marcha no curso académico 2013-14 un 
novo sistema de prestación do servizo educativo complementario de 
comedores escolares. 
 
O mesmo fundaméntase na introducción dunha contraprestación 
económica en función das rendas das familias dun xeito progresivo.  
 
Este novo modelo xurdiu co reto de lograr incrementar o número de 
prazas da rede pública de comedores escolares e, ao mesmo 
tempo, garantir a sustentabilidade do sistema público. 
 
Partiuse da premisa política de que as familias con máis dificultades 
económicas terían garantido un acceso gratuíto ao servizo, mentres 
que aquelas de maior capacidade de recursos terían que contribuír 
de xeito directo ao seu mantemento. 
 
Esta medida, na opinión do Grupo Parlamentario Popular, serve ao 
reforzamento da equidade, sendo unha medida de auténtica xustiza 
social.   
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes 
preguntas: 
 

1. Cales son os últimos datos sobre gratuidade na prestación do 
servizo complementario de comedor escolar en Galicia? 
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2. Qué efectos sociais está a ter o modelo de comedor escolar 
vixente? 

 

 

 

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 20/07/2015 11:58:39 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 20/07/2015 11:58:47 

 
Javier Dorado Soto na data 20/07/2015 11:58:54 

 
Jesus Goldar Guimil na data 20/07/2015 11:59:04 

 
Antonio Mouriño Villar na data 20/07/2015 11:59:12 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 20/07/2015 11:59:20 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 20/07/2015 11:59:23 

 
Ramón Santos Pérez na data 20/07/2015 11:59:29 
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1.3 39481(09/POC-005884)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis

Sobre as actuacións que está a promover a Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria orientadas a

apoiar o coñecemento e a valoración social das principais

figuras relacionadas coa cultura galega que se conmemoran

nestes anos

Publicación da iniciativa, 512, 03.09.2015



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 
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 www.ppdegalicia.com 

 

 

A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

Ao longo destes últimos anos a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, en colaboración con diversas institucións 
de dentro e fóra de Galicia, vén de dedicarlle unha relevante 
programación cultural á conmemoración daquelas efemérides e 
datas máis sinaladas que cada ano se conmemoran arredor da 
cultura galega, tratando de recuperar o labor e o legado dalgunhas 
das súas principais figuras e contribuíndo á difusión social dos máis 
relevantes fitos culturais da nosa historia. 
 
Ao abeiro destas programacións, nestes anos tense contribuído, por 
exemplo, a ampliar a difusión da obra ou do legado de figuras tan 
senlleiras como Rosalía de Castro, Luís Seoane, Gonzalo Torrente 
Ballester, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Celso Emilio Ferreiro, 
Frei Rosendo Salvado, Álvaro Cunqueiro, Francisco Asorey, Víctor 
Said Armesto ou Ramón de Valenzuela (por mencionar só a algúns 
deles), sempre co gallo da conmemoración de aniversarios 
significativos relacionados con acontecementos relevantes da súa 
vida ou obra.  
 
A estas programacións específicas se suma, ademais, o programa 
cultural que cada ano se realiza para o recoñecemento conxunto da 
figura á que a Real Academia Galega acorda dedicarlle o Día das 
Letras Galegas. 
 
Por este motivo, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta en Comisión: 
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Que actuacións está a promover a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria orientadas a apoiar o 
coñecemento e a valoración social das principais figuras ou fitas 
relacionadas coa cultura galega que se conmemoran nestes anos? 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 09:54:14 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 09:54:24 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 09:54:29 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 09:54:37 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 09:54:43 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 09:54:51 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 09:55:03 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 09:55:06 
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1.4 39986(09/POC-005986)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da

execución, cara ao curso 2015-2016, das reformas necesarias

para resolver as deficiencias que presenta o Colexio de

Educación Infantil e Primaria San Pedro de Visma, na cidade

da Coruña, así como a realización de xestións ante o Concello

para a mellora e limpeza perimetral do acceso ao centro

Publicación da iniciativa, 512, 03.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Pombo Rodríguez e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputados do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión, relativa a necesidade de reformas a realizar no CEIP de San Pedro de Visma 

na cidade da Coruña.  

 

O CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma, inaugurado no 1989 na periferia da 

cidade da Coruña, atende a máis de 300 alumn@s da súa zona de influencia, e a maiores 

é centro de referencia para alumnado con trastornos de motricidade así como para 

alumnado con necesidades educativas especiais.  

Este centro presenta unha serie de carencias de persoal e de infraestruturas que 

dificultan a posibilidade de ofertar un ensino de calidade a todo o alumnado que acolle; 

carencias que son consecuencia dos recortes orzamentarios da consellería de educación 

nos últimos anos.  

O Grupo Parlamentar do BNG ven denunciando, con insistencia, a redución do 

orzamento dedicado a educación polo Goberno Galego; redución que provoca un 

deterioro evidente na calidade do ensino público que está a ofertar ao seu alumnado; 

deterioro que non se pode admitir nos centros que atenden a alumnado con necesidades 

especiais.  

No CEIP Plurilingüe de San Pedro de Visma, no seu 25 aniversario, a ANPA do 

Centro ven de denunciar publicamente as principais carencias que presenta o Centro, 

coa intención de que as administracións públicas poidan subsanalas en beneficio da 

educación que recibe o seu alumnado.  
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As demandas de mellora son:  

1º.- Arranxar o ximnasio semisoterrado, sen saída de emerxencia, con acceso 

por medio dunhas escaleiras de madeira, con columnas mo mesmo e cun espazo 

demasiado cativo para o alumnado que atende.  

Aínda que dispón dun aparello para baixar e subir as cadeiras de rodas, presenta 

unhas carencias graves dende o punto de vista da seguridade e da accesibilidade do 

alumnado.  

2º.- A accesibilidade ao centro presenta problemas se temos en conta que o 

centro é de referencia para alumnado con trastornos de motricidade, rúa de acceso 

estreita e cunha soa beirarrúa, tamén estreita.  

3º.- Carencia de patio infantil cuberto e problemas no patio cuberto existente por 

carecer de peche lateral; nos días de auga non pode utilizarse pola súa perigosidade.  

4º.- Tanto o salón de actos como o comedor resultan pequenos para as 

necesidades do centro.  

5º.- Tendo en conta o nº de alumnos e as características específicas dos mesmos 

(alumnos con diversidade funcional, con necesidades educativas especiais,...) cumpría 

revisar o persoal (profesorado, coidadores, etc) de cara ao curso que ven.  

6º.- Necesidade de limpeza dos arredores da parcela na que está ubicada o 

centro. 
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Galiza 

 

 

 

Lamentabelmente os meses pasan, e a Xunta de Galiza non toma medidas para 

resolver as carencias denunciadas.  

Desde o Grupo Parlamentar do BNG entendemos que debe ser prioritario 

garantir que o CEIP de San Pedro de Visma conte co profesorado e co persoal de apoio 

necesario para garantir a educación integral e de calidade que o alumnado merece, así 

mesmo reclamamos as obras necesarias para adaptar o centro ás necesidades actuais do 

alumnado que ten; porque a única garantía para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

sexa de calidade non é outra que contar no ensino público cos equipamentos axeitados 

aos tempos, e adaptado ao alumnado que atende.  

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en Comisión:  

1.- É consciente a Xunta de Galiza dos problemas de accesibilidade do CEIP 

San Pedro de Visma?  

2.- Considera que o actual ximnasio do centro cumpre coas medidas de espazo, 

accesibilidade e seguridade que establece a lexislación actual?  

3.- Ten pensado o Goberno Galego acometer as reformas necesarias para 

atender as demandas máis urxentes da ANPA deste centro de cara ao curso que ven?  

4.- Ten pensado o Goberno Galego acometer as melloras que se reclaman para 

os patios exteriores? Ten previsto pechar os laterais do Polideportivo existente e a 

posibilidade de cubrir o patio para o alumnado de infantil?  

5.- Que medidas pensa tomar o Goberno Galego no referente a salón de actos e 

comedor?  
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Galiza 

 

 

 

6.- Ten pensado tomar algunha iniciativa para poñer en coñecemento do 

Concello da Coruña a necesidade de mellora do acceso ao centro e da limpeza 

perimetral do mesmo?  

 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 26/08/2015 11:09:35 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/08/2015 11:09:41 
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1.5 40618(09/POC-006083)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis

Sobre o investimento anunciado e as previsións do Goberno

galego respecto da implantación, desde o primeiro ano de

funcionamento, das ensinanzas de bacharelato no futuro

Instituto de Ensinanza Secundaria de Soutomaior

Publicación da iniciativa, 516, 10.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Ricardo Vicente Docasar Docasar, Concepción 

Burgo López e Emilio Vázquez Blanco, deputadas e deputados 

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 en Comisión 

4.ª, Educación e Cultura. 

 

Hai uns días (curiosamente, na mesma semana na que Mariano Rajoy 

acudía ao castelo de Soutomaior), o conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia presentaba os planos do 

futuro IES de Soutomaior ante o alcalde. E dicía que: “a Xunta volverá 

facer un importante investimento público de preto de 5 millóns de euros”.  

 

Segundo noticias periodísticas, o centro estará distribuído en 3 plantas; 

contará cunha superficie construída de máis de 4.200 metros cadrados, 

porches e pistas polideportivas e desconxestionará o CPI Padín Truiteiro, 

favorecendo así o agrupamento da etapa de ESO nun edificio independente. 

De feito, as propias noticias falan de que disporá de 12 unidades de 

secundaria cunha capacidade máxima de 360 alumnos. Falan de “área 

docente de secundaria e resto de área docente”. 

 

Dixo o conselleiro que a licitación das obras está prevista para o primeiro 

trimestre de 2016 (mais dependendo de que o concello dote á zona de 

proxecto de urbanización para garantir o acceso rodado e os servizos de 

saneamento, gas, electricidade e telefonía); que a Xunta de Galicia espera 

comezar coa obra o vindeiro ano e que o instituto será unha realidade en 3 

anos. 

 

O certo é que o Goberno do Sr. Feijóo leva prometendo este instituto dende 

a primeira lexislatura, cun orzamento miserento e nunca executado. A 

saber, 70.000 euros en 2013, 50.000 euros en 2014, 50.000 euros en 2015. 

Eses son os datos. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Por que o Goberno da Xunta de Galicia fala de “volver facer un 

importante investimento público no IES de Soutomaior (Pontevedra), 

cando so están presupostados -e non executados- 50.000 euros para 

2015? 

2. Ten previsto o Goberno o Bacharelato para este IES dende o 

primeiro ano de funcionamento? 

3. Se a resposta á pregunta anterior fose positiva, considera o Goberno 

que as previstas 12 unidades de secundaria cunha capacidade 

máxima de 360 alumnos serán suficientes para albergar a ESO e o 

Bacharelato? 

4. Que ocorrerá se o Concello de Soutomaior non dota á zona de 

proxecto de urbanización para garantir o acceso rodado e os servizos 

de saneamento, gas, electricidade e telefonía antes do primeiro 

trimestre de 2016? 

5. Que significa que “a Xunta de Galicia espera comezar coa obra o 

vindeiro ano”? Cal é  significado de “espera”?  

 

Pazo do Parlamento, 3 de setembro de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Concepción Burgo López 

   Emilio Vázquez Blanco 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

    

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/09/2015 13:01:56 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 03/09/2015 13:02:03 
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María Concepción Burgo López na data 03/09/2015 13:02:09 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 03/09/2015 13:02:11 
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1.6 41185(09/POC-006146)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 3 máis

Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria respecto da atención das demandas

das comunidades educativas dos colexios de Educación Infantil

e Primaria Mesón do Vento e Campomaior, así como as

necesidades existentes no Instituto de Ensinanza Secundaria

Maruxa Mallo, no concello de Ordes

Publicación da iniciativa, 525, 24.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, José Antonio Sánchez Bugallo, Emilio 

Vázquez Blanco e María Concepción Burgo López, deputados 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. 

 

 

Nos últimos meses o Sr presidente da Xunta e o seu conselleiro de 

Educación non paran de “sacar peito” sobre  a evolución positiva dos 

resultados da Educación en Galicia durante a era Feijoo, é dicir, dende o  

“máxico ano 9” ...  

 

 

Falan, e non paran, da evolución nos informes Pisa; falan, e non paran, dos 

éxitos da educación plurilingüe; falan, e non  paran, da gran cantidade de 

alumnado matriculado na formación profesional, e das bondades  da FP 

dual e da FP básica; e falan, e non paran, tamén de que o inicio do curso 

2015-2016 está sendo modélico e desenvolvéndose sen incidencias dignas 

de salientar, cousa que choca, por certo, coa percepción que teñen en 

moitas comunidades educativas do noso país ...  

 

 

Todas as  persoas sabemos que ese “sagrado informe” Pisa mide a 

evolución da educación en 65 países, e analiza os resultados en 

comprensión lectora, competencia científica e competencia matemática, de 

rapaces e rapazas de 15 anos, máis ese “sagrado informe” mide tamén algo 

moi importante e do que falan moito menos os medios de comunicación e 

mesmo os responsables das políticas educativas. Estamos a falar en 

concreto de equidade do sistema educativo, cuestión de grande importancia 

para o Grupo Parlamentario Socialista. 

 

 

É certo que o último informe  coñecido supoñía sen dúbida un lixeiro 

avance en relación cos informes publicados en anos anteriores, e así hai que 

recoñecelo, e fundamentalmente porque ese moderado avance tivo lugar  

nunha época de profundos recortes no noso sistema educativo. 
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Tampouco é un tema menor recoñecer que ese moderado avance nos 

resultados se produce ao mesmo tempo que as condicións laborais e 

profesionais do profesorado foron drasticamente modificadas: menos 

profesorado, peores condicións laborais e profesionais, aumento de ratios, 

menos consideración e recoñecemento para a función docente por parte das 

autoridades educativas,  imposición dunha nova lei con nulo consenso coa  

comunidade educativa, e mesmo a drástica diminución dos recursos 

humanos e materiais dedicados á atención á diversidade ... 

 

 

Somos conscientes tamén no Grupo Parlamentario Socialista de que ese 

moderado avance  se ten producido a pesar das “políticas austericidas” 

postas en marcha nos últimos anos polos gobernos do Partido Popular, un 

partido político (e tampouco é un tema menor) que leva gobernando en 

Galicia 25 dos últimos trinta anos, e polo tanto, xestionando durante todo 

ese tempo as competencias educativas da nosa comunidade autónoma.  

 

 

Entende o Grupo Parlamentario Socialista que nos últimos meses se ten 

sacado peito dos grandes avances na nosa Educación baixo o mandato do 

presidente Feijoo,  e moi pouco da posta en perigo da propia equidade do 

sistema educativo, e unha das cuestións que mellor miden a equidade dun 

bo sistema educativo é o tratamento que recibe o alumnado con maiores 

dificultades de aprendizaxe.   

 

 

Non parece a mellor forma de atender a diversidade reducindo de “maneira 

brutal” as partidas que o Goberno central viña dedicando a este capítulo en 

máis dun 90 %, e que se fixo sen o máis mínimo reproche da Xunta de 

Galicia. 

 

 

Non parece  a mellor forma de atender a diversidade implantando unha FP 

básica de maneira tan precipitada e trapalleira, ampliando 

irresponsablemente o número de alumnado nesas aulas-taller, sen dotalas 

de novos equipamentos didácticos, e sen facer as adaptacións estruturais 

necesarias para esa nova realidade educativa que con tanto afán queren 

vendernos. 
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Non parece a mellor forma de atender a diversidade ir suprimindo ou 

concentrando progresivamente o número de departamentos de orientación 

ou converter a eses profesionais en itinerantes.   

 

 

E finalmente, tampouco se favorecese  a atención á diversidade suprimindo 

prazas de profesionais de PT ou AL, tan necesarias nos nosos centros 

educativos para atender axeitadamente ao alumnado con maiores 

dificultades de aprendizaxe. 

 

 

Pois ben, algúns deses centros con problemas para atender a diversidade do 

seu alumnado están no concello de Ordes, na provincia da Coruña, con 

cuxas Anpas tivemos a oportunidade de debater o pasado venres 11 de 

setembro e de recoller en persoa as súas inquedanzas.  

 

 

Por iso, ante as circunstancias que vimos de enumerar, os deputados e a 

deputada que asinan preguntan: 

 

 

1ª)  Ten pensado a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria atender as demandas manifestadas dende hai meses pola 

comunidade educativa do CEIP “Mesón do Vento” de Ordes, e en concreto 

non agrupar nun só curso aos nenos e nenas de 5º e 6º de Primaria 

xustamente nun momento en que o alumnado de sexto de primaria terá que 

abordar unha reválida na parte final do curso?    

 

 

2ª)  Ten pensado a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria atender as demandas manifestadas dende hai meses pola 

comunidade educativa do CEIP “Campomaior” de Ordes, e concederlle un 

novo profesor para poder atender axeitadamente a diversidade e 

complexidade do seu alumnado?   
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3ª)  E finalmente, ten pensado a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria frear o recorte de profesorado levado  cabo nos 

últimos anos no  IES “Maruxa Mallo” de Ordes, adaptar o seu cadro de 

persoal docente ás necesidades actuais, e abordar con cargo ao orzamento 

de 2016 a mellora da ventilación e confortabilidade das súas masificadas 

aulas?   

 

  

Pazo do Parlamento, 14 de setembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 14/09/2015 17:19:55 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 14/09/2015 17:20:06 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 14/09/2015 17:20:21 

 
María Concepción Burgo López na data 14/09/2015 17:20:39 
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1.7 41406(09/POC-006176)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e Ron Fernández, José Javier

Sobre as axudas para adquisición de material escolar

convocadas pola Xunta de Galicia para o curso 2015-2016

Publicación da iniciativa, 525, 24.09.2015



 

 

 

 

    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández, deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), e ao abeiro do disposto 

no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

en Comisión, relativa ás axudas para a adquisición de material escolar convocadas pola 

Xunta de Galicia. 

 

O Goberno galego rematou co sistema de préstamo universal de libros de texto, que 

garantía o acceso gratuito ós manuais a todo o alumnado de Galicia, para establecer un 

sistema de copago denominado “Gratuidade Solidaria”, todo un irónico eufemismo para 

referirse a un sistema de cheque educativo, baseado en ofrecer axudas que van dende os 

90 aos 180 euros por fillo, que ademais de ser insuficientes, deixan fora a milleiros de 

alumnos e alumnas galegos. 

 

O Goberno galego avanzou deste xeito un paso máis na súa política de recortes no 

acceso ó dereito á educación, que se ve completado co sangrante copago establecido no 

servizo de comedores escolares. 

 

O sistema de axudas establecido polo Goberno galego, excluía a compra de material 

escolar educativo e complementario, polo que as familias tiñan que engadir ao pago de 

libros de texto, o gasto derivado de adquirir o material escolar como cadernos,  estoxos, 

bolígrafos, plastilina, láminas de debuxo, dicionarios, ceras, témperas, cartolinas, mochila 

etc... 

 

Alternativa Galega de Esquerda reclamou en sede Parlamentar o establecemento dun 

sistema de préstamo de libros de texto naqueles centros onde se empreguen, á vez que 

se impulse a creación de materiais pedagóxicos propios polo profesorado e arbitrando os 

mecanismos precisos para acadar a gratuidade de todo o material escolar implicado nos 

procesos de ensino aprendizaxe, mais o Partido Popular negouse de xeito inexplicable. 



 

 

 

 

Diante das reiteradas queixas da comunidade educativa, e diante do fracaso do 

malchamado sistema de “Gratuidade Solidaria”, o Goberno galego puxo en marcha para 

este curso 2015/2016 un xermolo de  banco de libros e unha liña de axudas para a 

adquisición de material escolar. Unhas axudas de 50 euros por fillo para aquelas familias 

que non superen os 5.400 euros de renda per cápita. Dito doutro modo, unha parella con 

un fillo que ingrese mais de 675 euros, non podería acceder as axudas e tería que pagar 

a totalidade do material escolar. 

 

Numerosos estudos das organizacións de consumidores cifran en 723 euros o gasto por 

fillo en Galicia para iniciar o curso escolar tendo en conta os libros de texto e o material 

escolar o que habería que engadir  o comedor escolar, actividades extraescolares, roupa 

e un longo etc...Nun contexto de fonda dificultade económica para as familias como o 

actual, os gastos para garantir o ensino obrigatorio dos fillos resulta imposible de asumir 

para moitas familias. De feito, os bancos de alimentos constatan un incremento dos 

demandantes de axuda durante o inicio do curso escolar. 

 

Por estes motivos o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, presenta a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1- Cantas solicitudes de axuda para a adquisición de material escolar foron admitidas e 

adxudicadas pola Consellería de Educación para este curso 2015/2016? 

 

2- Considera o Goberno galego suficiente o número de axudas para a compra de material 

escolar adxudicadas a través da convocatoria publicada pola Consellería de Educación? 

 

3- Considera o Goberno galego que o dereito constitucional a unha educación obrigatoria 

gratuita se ve satisfeito cando se obriga ás familias a asumir os importantes custes de 

material escolar e libros de texto? 

 

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2015. 

 

 

 



 

 

 

 

Asdo.: Ramón Vázquez Díaz 

Xabier Ron Fernández 

Deputados do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 16/09/2015 17:23:01 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 16/09/2015 17:23:08 
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1.8 41461(09/POC-006185)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación do

Colexio de Educación Infantil e Primaria Vite 1, de Santiago

de Compostela, co profesorado necesario para atender o

alumnado con necesidades educativas especiais

Publicación da iniciativa, 525, 24.09.2015
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Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 
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gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Cosme Pombo Rodríguez, deputada e deputado 

do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto 

no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

en Comisión. 

 

O CEIP de Vite I en Santiago de Compostela é un centro público que está 

sufrindo de xeito alarmante os recortes en materia de educación pública. Así toda a 

comunidade educativa leva desde o inicio de curso protestando polos recortes e a 

desatención que sofre o alumnado que require necesidades educativas especias. De feito 

a maioría das nais e país decidiron, como medida de protesta, non enviar aos seus fillos 

e fillas a clase.  

Estas demandas están fundamentadas na carencia de profesorado docente e 

específico. Unha merma e recortes que están afectando xustamente a aqueles menores 

que teñen máis necesidades e que precisan persoal de apoio.  

Resulta dramático que se estea a xogar coa educación dos nosos nenos e nenas e 

que se degrade un dos principios básicos como é a integración e a igualdade. Co 

agravante de que este centro se usa pola consellaría de educación como centro referente 

de persoal con diversidade funcional, mais despois non se dota do persoal preciso. 

Urxe pois abandonar a política de recortes do ensino público e priorizar o 

dereito de todos os nenos e nenas a teren unha atención de calidade.  
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Polo dito formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

-Como valora a Xunta de Galiza as deficiencias que se rexistran no CEIP de 

Vite I ? 

-Que razóns levan á Xunta a desatender as necesidades educativas deste centro? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza dotar de máis coidadores este centro, así como 

dun PT a tempo completo para atender as necesidades educativas especiais do 

alumnado? 

 

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 17/09/2015 14:43:27 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 17/09/2015 14:43:32 
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2.1 41308(09/PNC-003432)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e Ron Fernández, José Javier

Sobre a remisión polo Goberno galego ao Parlamento de Galicia

dos criterios pedagóxicos e organizativos seguidos para o

agrupamento do alumnado de diferentes idades e cursos nunha

mesma aula nos centros de ensino público de Galicia

Publicación da iniciativa, 524, 23.09.2015



 

 

     

     Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA) a iniciativa dos 

seus deputados Ramón Vázquez Díaz  e Xabier Ron Fernández, ao abeiro do recollido 

no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión, sobre o agrupamento de alumnado de diferentes idades e 

cursos nunha mesma aula nos Centros de Ensino Público de Galicia. 

 

No inicio do curso 2015/2016, o Goberno galego continuará co desmantelamento da rede 

de centros públicos de Galicia, situando ás vilas e pobos do rural galego nunha situación 

de verdadeira alerta educativa.Trece escolas, 82 aulas e 122 prazas de profesorado 

desaparecerán do sistema educativo público galego no vindeiro curso segundo os datos 

que publicaba o Diario Oficial de Galicia o pasado 21 de xullo na orde de catálogos de 

educación infantil e primaria. 

              

O balanzo aterrador dos seis anos de Goberno de Alberto Núñez Feijóo no que respecta 

ao ensino galego, resúmese nas seguintes cifras: 532 aulas suprimidas e 103 escolas 

eliminadas, todo un récord na historia do noso pais que sitúa ao noso medio rural nunha 

clara situación de marxinación educativa.  

 

Ademais do peche de escolas e aulas e da supresión de profesorado, case o 50% dos 

concellos da provincia de Lugo e Ourense teñen alumnado de diferentes idades e cursos 

mesturados na mesma aula, un feito ao que se engade a masificación de moitas aulas 

onde se superan claramente as rateos establecidas. 

 

O peche de aulas e escolas, vese acompañado ademais polo agrupamento masivo de 

alumnado de diferentes idades e cursos nunha mesma aula. Nas provincias de Lugo e 

Ourense practicamente a metade dos concellos teñen centros nos que alumnado de 

diferentes idades e curso se atopa mesturado, nalgúns casos, mesmo rapaces e rapazas 

de tres cursos nunha mesma aula. 

 



 

 

 

Por outra banda, as rateos de alumnos e alumnas non deixan de incrementarse nunhas 

aulas cada día mais masificadas. Con frecuencia atopamos aulas de Educación Primaria 

con 27 ou 28 alumnos, alcanzándose os 35 en Educación Secundaria. 

 

Todo elo afecta gravemente a calidade do ensino, especialmente á atención a 

diversidade, situando os procesos de ensino e aprendizaxe ao borde do colapso e 

provocando desánimo e preocupación na comunidade educativa. 

 

O profesorado galego e as familias, descoñecen os criterios que o Goberno galego segue 

para proceder co agrupamento de alumnado, acontecendo ademais, agravios 

comparativos entre diferentes centros, polo que compre, cando menos, que a 

administración educativa aclare os criterios pedagóxicos e organizativos que segue á hora 

de agrupar alumnos de diferentes idades e cursos nunha mesma aula. 

 

Por estes motivos o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

O Parlamento galego insta ao Goberno Galego a remitir aos Grupos Parlamentares do 

Parlamento os criterios pedagóxicos e organizativos que segue á hora de agrupar 

alumnado de diferentes idades e cursos nunha mesma aula, aclarando cantos centros e 

con que número de alumnos e alumnas, teñen aulas con agrupamentos. 

 

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2015. 

 

Asdo.: Ramón Vázquez Díaz 

Xabier Ron Fernández 

Deputados do G.P. da AGE 

Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 



 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 15/09/2015 13:06:40 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 15/09/2015 13:06:49 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 15/09/2015 13:07:01 
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