
 
 

O STEG CUALIFICA A ENTREVISTA CO CONSELLEIRO 
E A SÚA EQUIPA DE DIALOGANTE, MAIS DE 

IMPERMEÁBEL ÁS PROPOSTAS DO STEG 
Emprega constantemente o argumento da crise económica 

para non cumprir ou demorar no tempo as promesas 
electorais 

  

O martes 26 de maio de 2009 tres representantes do STEG reunímonos co 
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez Abad, a quen 
acompañaban o Secretario Xeral, José Luís Vázquez Fernández, e o Director Xeral 
de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal Rodríguez. 

Na entrevista, que durou máis de tres horas nun ton dialogante tratáronse temas 
educativos de maior actualidade e importancia en función das actuacións e 
declaracións do novo goberno; fíxose unha análise detallada dos compromisos 
asumidos durante a campaña electoral polo PP para demandar o cumprimento das 
promesas que consideramos positivas con respecto ao ensino público; finalmente, 
formuláronse unha serie de preguntas relacionadas cos aspectos negativos ou 
omitidos no seu programa electoral pero que consideramos necesarias para o 
correcto desenvolvemento do ensino público. 

 

1. TEMAS DE ACTUALIDADE 

Durante a campaña electoral e durante as semanas que precederon á toma de 
posesión do novo goberno e sucedéronse unha serie de declaracións de intencións 
que comezan a concretar coa súa práctica gobernativa, que nos parecía urxente 
abordar prioritariamente. Por esa razón, comezamos a entrevista falando da 
Circular que regula os agrupamentos en EI e EP, dos concertos educativos e da 
normalización lingüística. 

 

1.1. Circular que regula os agrupamentos en educación infantil e educación 
primaria. 

O STEG solicita a retirada desta circular por entender que non se pode xogar desta 
maneira coa calidade do ensino público galego, sobre todo entendendo que co 
ensino rural será o máis afectado. Dende o STEG consideramos que con esta 
medida a Consellería só ten en conta criterios economicistas e non valora 
suficientemente as consecuencias na redución na calidade do ensino nin as súas 
consecuencias sociolaborais. 

Estamos falando da perda de numerosas unidades de infantil e primaria (arredor de 
200) e dun número importante de profesorado que perde o seu posto de traballo e 
un número maior que verá afectadas negativamente as súas condicións 
sociolaborais. (arredor de 300). 

Así mesmo, dende o STEG entendemos que non se poden modificar as condicións 
sociolaborais do profesorado sen cumprir coa obriga legal de negocialo na mesa 
sectorial, anunciamos que de non ser así emprenderiamos as accións legais 
oportunas. Ademais, de continuar coa súa intención, iniciaremos mobilizacións nas 
que trataremos de implicar a toda a comunidade educativa. 

Comunicámoslle, tamén, que ante este ataque á Escola pública moitas equipas 
directivas está dispostas a dimitir en bloque. 
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Finalmente, desde o STEG esiximos unha mesa de negociación co obxectivo de 
mellorar as rateos en xeral con especial atención ás aulas mixtas, denunciando que 
a iniciativa unilateral da Consellería incumpre o programa electoral co que se 
presentaron as eleccións. Desde o STEG cualificamos de irresponsábel esta medida 
unilateral que non repara nas consecuencias: menor calidade do ensino, aumento 
da brecha educativa entre o rural e o urbano, profesorado que perde o seu posto de 
traballo, vacantes do CXT que xa non existen, persoas que antes de tomar posesión 
van estar suprimidas...  

Logo desta exposición de argumentos, interveu o Conselleiro, quen negou 
rotundamente que tivesen previsto pechar 200 centros; na súa primeira 
intervención afirmou non saber se se ían a pechar 1, 2 ou 5 unidades, nunca 200, 
insistindo en que cada caso sería analizado e estudado individualmente. Tamén da 
súa intervención, así como da que realizou José Manuel Pinal, desprendíase que esa 
circular era un documento de traballo interno, entre a Consellería e a inspección. 
Animado a rectificar, se as intencións eran esas, e a retirar a Circular, afirmou que 
non tiña porque pedir desculpas nin tranquilizar ao profesorado pola alarma creada 
porque non era un documento dirixido aos centros; de todos os xeitos, insistiu en 
que era unha orde interna e que cada caso sería estudado individualmente 
atendendo as rateos. 

Ante esta declaración de intencións, na que se ofrecía a analizar cada caso 
individualmente e dentro dos canles normais de relación cos sindicatos, 
preguntóuselle para cando ía ser esta negociación, ao que contestou que non había 
prazos, pero insistiu en que se levará o catálogo á mesa sectorial. 

Non obstante, en ningún momento confirmou que se mantería unha rateo reducida 
e en varias ocasións aludiu á necesidade de ser realistas en cuestións económicas, 
polo que podemos entender que o criterio que subxace á circular é economicista e 
non pedagóxico. 

 

1.2. Concertos educativos. 

Logo de mostrarlle o noso sinal de identidade como sindicato que defende o ensino 
público e de explicarlle a nosa traxectoria na denuncia dos concertos educativos, 
queríamos  coñecer a política que este goberno vai ter co tema dos concertos 
educativos. Por esa razón preguntámoslle se ten intención de aumentar o número 
de concertos? Vaise concertar ensino non obrigatorio? 

Así mesmo, mostramos especial interese en saber como e cando se resolverá a 
resolución definitiva dos centros que segregan por sexo? Así mesmo, 
anticipándonos á resposta, comunicámoslle que entendiamos que non se modificará 
a resolución provisional xa publicada debido a que, nunha entrevista mantida por 
representantes do STEG con Manuela Besteiro, responsábel parlamentaria de 
educación do PP na anterior lexislatura, se nos comunicara que o PP defendía a 
educación mixta. 

Na súa primeira intervención o Conselleiro informounos de que a resolución 
provisional á que faciamos referencia en relación aos concertos cos centros do Opus 
está en mans da asesoría xurídica central, que está a avaliar o proceso no seu 
conxunto debido a que consideraba que non se actuara ben, mostrando interese en 
non tratar máis a cuestión, polo que pasou a sinalar que con respecto á cuestión da 
posibilidade de aumentar o número de concertos. Sobre esta cuestión afirmou que 
aumentar os concertos era cuestión de diñeiro, polo non hai moitas opcións de 
aumentar o número de concertos actuais, polo que non manifestou un compromiso 
político real co ensino público, senón que só se trataba dunha cuestión de cartos. 

Volvendo ao tema da segregación, intentamos coñecer a posición do goberno, pois 
considerabamos que non era unha cuestión de procedementos administrativos 
senón de principios ideolóxicos; neste sentido, o conselleiro afirmou rotundamente 
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que os pais teñen dereito a elixir a educación que lles queren dar aos seus fillos, 
polo que a Administración apoiará todas as opcións, aínda que o seu primeiro 
compromiso é o ensino público. Afirmou, tamén, que cómpre tender cara a un 
modelo mixto no que o obxectivo é a calidade do ensino. 

Con todo, despois de afirmar que había informes que falan favorablemente a prol 
da segregación, seguimos a esperar unha resposta do conselleiro á pregunta de se 
é “legal financiar con fondos públicos a segregación? 

 

1.3. A lingua galega no ensino 

Con respecto a esta cuestión, desde o STEG puxemos de manifesto a nosa 
oposición a medidas que supoñan unha involución no uso e promoción da lingua 
galega, a lingua propia de Galiza segundo o Estatuto. Neste sentido, 
comunicámoslle que de acordo coas declaracións realizadas ate o de agora polo 
Presidente e outros membros do goberno, semella que a política educativa en 
materia de lingua pode supor un retroceso na protección actual do galego. Estamos 
nun momento histórico: o primeiro goberno galego que en lugar de ampliar a 
protección da lingua dá pasos atrás. Neste sentido desde o STEG pedimos unha 
reflexión sobre este tema e a procura dun verdadeiro consenso e diálogo con todos 
os axentes sociais, lembrándolle, de todos os xeitos, que na comunidade educativa 
existía unha paz lingüística ( a pesar da perda continuada de galego falantes) , 
afirmando que o conflito se creara dende grupos moi minoritarios. Neste sentido 
anunciamos a nosa oposición ás medidas anunciadas como a segregación ou unha 
enquisa ás nais e pais. 

Realizamos as seguintes preguntas: 

- De existir un conflito lingüístico nos centros terían que terse aberto 
expedientes, ¿cantos expedientes existen por conflitos lingüísticos? 

Ningún, aínda que quixeron relativizar esa falta de expedientes argumentando que 
non sempre se abren expedientes. 

- que entenden cando invocan a palabra consenso? Porque non partir como lle 
demandan,por exemplo, do Plano de Normalización? 

A respecto do Plan, o Conselleiro afirmou que hai cuestións no Plan que se poden 
asumir e recoller, polo que pode ser un bo punto de partida para concretar as “boas 
ideas” recollidas nel, non en van, as leis deben estar sometidas a un debate 
constante que as fagan evolucionar. 

Con esa afirmación quería xustificar o feito de que aínda que ese Plan fora 
aprobado por unanimidade, como o propio Conselleiro afirmou, teñen a lexitimidade 
suficiente para modificalo e adaptalo ao novo modelo lingüístico que demanda a 
sociedade: o trilingüismo. Neste sentido, en palabras do Conselleiro, o modelo 
cara ao que hai que ir é un que garanta que “ao acabar cada ciclo o alumnado teña 
a competencia requirida en cada lingua” (galego, castelán e inglés), o que requirirá 
un gran esforzo para acadar as competencias necesarias en inglés. 

A valoración que eles fan do proceso de normalización é a seguinte: primeira, 
dende 1983 incrementou o uso do galego nas aulas, o que non foi acompañado do 
incremento do número de falantes, polo que algo fallou; segunda, o decreto non foi 
positivo, pois xerou moito mal; terceira, cómpre revisar o Plan para recoller só as 
ideas positivas. Pola súa parte, a partir dese diagnóstico, o Conselleiro manifestou o 
seu “compromiso co galego”. 

Noutro momento da entrevista, afirmou que estaban abertos a recibir borradores 
doutras organización políticas , sindicais e sociais, que serán atendido e lidos... 
pero sempre que se axeiten ao modelo que eles defendes (o trilingüismo), que é o 
que demanda a sociedade. Neste sentido, afirmou que eles tamén están a elaborar 
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a súa proposta, que estará en 3 ou 4 semanas (xuño) e que a súa intención é que 
sexa un decreto para 12, 15 ou 16 anos. En conclusión, para este equipo, cómpre 
avanzar nun proceso de normalización transversal e algo fallou porque non se 
incrementou o número de falantes con todos os esforzos comprometidos. 

En todo momento se aferraron á unha defensa pechada do trilingüismo, non 
querendo aceptar a realidade social, que mostra que o galego segue a estar en 
inferioridade fronte ao castelán e retrocede en número de falantes e na transmisión 
xeracional, polo que cómpren políticas activas de promoción e protección debido a 
que non partimos de dúas linguas en igualdade de condicións. 

O conselleiro, ademais, defendeu o argumento da liberdade e do compromiso 
individual, que se podería resumir con esta frase: ‘a todos nos gustaría que se 
falase máis galego na rúa, pero de motu propio, favorecendo que a xente actúe con 
liberdade’ (adaptada). 

Ao mesmo tempo, ao falar de trilingüismo xurdiu a pregunta obvia: haberá que 
modificar os catálogos? Ao que respondeu que se levaría todo a mesa. 

- segue en estudo á segregación por razón de lingua? 

A resposta foi tallante: nunca falamos de segregación. Cando presentemos o 
decreto se nos poderá acusar de segregacionistas se o somos, polo de agora non o 
acepta. 

O conselleiro, con todo, afirmou que os pais teñen dereito a opinar e que no tema 
da segregación parten dun papel en branco (comentou, mesmo, que se deran casos 
de segregación co goberno anterior –referíase á inmersión lingüística-, e ninguén 
dixera nada). Insistiu en que parte dun papel en branco e que haberá que buscar o 
consenso. 

O Conselleiro non quixo afirmar que non se camiñaría cara a segregación por que 
non había cartos para facelo 

No tocante á consulta a nais e pais e ao argumento da liberdade, mostrámoslle 
antes as nosas opinións: primeiro, o sistema educativo é de toda a sociedade e 
non só de nais  pais; segundo, para nós non é necesaria, xa que poderiamos 
consultar outras cousas, como a propia obrigatoriedade do Ensino..., ademais hai 
estudos sociolingüísticos abondo e de calidade para afrontar a política lingüística. 
No caso de que seguisen mostrándose favorables á realización da enquisa, 
queríamos saber se sería realizada por técnicos, que se preguntaría, que efectos 
tería e se sería pública. 

A este respecto, o Conselleiro contestou que non tiñan nada previsto, que para iso 
estaba o Secretario Xeral de Política Lingüística, quen no seu momento formulará 
as cuestións. 

 

2. ANÁLISE DO PROGRAMA ELECTORAL (na orde en que aparece no 
mesmo) 

2.1. ASPECTOS POSITIVOS DOS QUE DEMANDAMOS O SEU CUMPRIMENTO 

ROC  

A súa intención é aprobar un novo ROC 

Prazos: o vindeiro curso 

Rateos a 15 alumnas/os en infantil 

Remitiron ao ROC e ao que falaramos sobre a circular; intentarán mellorar todo. 
Estudaranse casos individualmente.  De igual maneira tratarán o tema das rateos 
en primaria e secundaria. 
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Infantil 0 - 3 a cargo de Educación 

Que modelo teñen pensado? Cando se fará? Como afectará ao persoal laboral das 
galescolas? 

Contestaron globalmente a esas tres preguntas. Anunciaron a constitución dunha 
comisión de traspaso de benestar a educación, pois teñen previsión de que a 
educación infantil nesa idade estea tamén en educación. Intentarán facer as cousas 
o mellor posible, aínda que non poden avanzar un modelo de xestión debido a que 
non contan con todos os datos e saben que hai moitas variables. Como noutras 
ocasións, afirmaron que intentarán facelo o mellor posible. 

Escola rural 

Dende o STEG informámoslle de que demandamos un plan de potenciación da 
escola rural que remate co peche de unidades. 

O SX mostrou coñecer a realidade do éxodo rural galego, que está a producir unha 
transferencia de poboación dende as aldeas cara as cabeceiras comarcais, que se 
está a desprazar cara as capitais provinciais e dende alí cara a costa. O Conselleiro 
afirmou que o necesario era abordar o tema de xeito transversal, que o problema 
do mundo rural non se limita a potenciar a escola rural. Porén, o futuro do rural 
dependerá dos cartos dispoñibles. 

Plan de formación do profesorado 

Dende o STEG defendemos que cumpre potenciar a formación, en especial a 
formación en lingua galega e en coeducación; neste ámbito, suxerímoslle que nos 
parecía interesante e pedagóxico potenciar a formación específica para as escolas 
rurais, ofertando cursos específicos orientados a educar pedagoxicamente en aulas 
multiniveis.  

O Conselleiro tomou nota da formación en aulas multiniveis. Nos outros aspectos 
falou vagamente de potenciar a formación do profesorado como unha obriga para 
mellorar a docencia. 

Maxisterio 

Neste punto quixemos coñecer que medidas teñen pensado desenvolver con 
respecto ao CAP e o novo Máster substitutivo, ás novas titulacións (mencións vs 
especialidades) e se ían crear unha área específica de escola rural. 

Neste punto o Conselleiro remitiu á autonomía universitaria, á cuestión da 
financiamento e ás ordes ministeriais –que neste sentido son tallantes, “as 
universidades que non fixeron os deberes non poden lastrar ás que si, onde non 
haxa máster substitutivo, que se faga pola UNED”-, sen pronunciarse en ningún dos 
tres aspectos. 

Dotación de persoal de administración e servizos nos centros de infantil e 
primaria 

Anunciou que sendo un compromiso electoral, a súa intención é dotar aos centros 
de PAS, aínda que insistiu en que era un tema que requiría financiamento e, xa que 
logo, ían priorizar. Tampouco se comprometeu en dar prazos. 

Orientación 

Preguntámoslle polo seu modelo de orientación, como se ía a desenvolver, se ía 
afectar a todos os centros educativos e en que prazos. Explicámoslle que dende o 
STEG consideramos urxente e necesario elaborar un modelo propio de orientación, 
que poña fin a tanto caos lexislativo (orde, circulares...), e aborde a orientación cun 
enfoque global. En relación co Decreto de atención á diversidade do goberno 
anterior mostrámoslle o noso máis profundo rexeitamento e indicámoslle que 
fixeramos unha emenda á totalidade razoada e argumentada da que non obtivemos 
resposta. Demandamos tamén un ha mesa específica de orientación. 
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Coincidiron connosco en que o Decreto non era válido e aínda que non tiñan 
previsto un modelo propio de orientación están abertos ao diálogo.  

Infantil 

Anunciou que levarán á mesa un novo decreto de infantil, que esa é a súa 
prioridade nestes momentos, polo que están traballando sobre o que está feito para 
non ter que comezar de novo toda a tramitación. 

Potenciar a figura da traballadora ou do traballador social 

Durante esta lexislatura estarán que estea presente en todos os centros. Con todo, 
cómpre sinalar que será necesario un gran esforzo económico. 

Novas tecnoloxías 

Están á espera das novidades que veñan do Ministerio dentro do Pacto pola 
Educación que anunciaba estes días o Ministro. A postura do Conselleiro é que son 
necesarias máis medidas que os ordenadores portátiles. 

Redución da xornada maiores de 55 anos 

Non hai prazos, a situación económica é grave e a administración vai tardar en ter 
cartos. Non concretou máis. 

Catalogación das enfermidades profesionais docentes 

O Conselleiro falou de problemas urxentes, da dignificación da función docente e do 
abandono e do fracaso escolar, polo que é preciso abordar esta cuestión dentro dun 
marco global maior, polo que hai que priorizar. Así mesmo, insistiu en que as 
medidas máis importantes non se van ver nesta lexislatura.  

Incremento da gratificación por xubilación anticipada e actualización das 
retribucións 

O Conselleiro mostrouse partidario de entrar na media, sinalando que estabamos aí 
(preto); ao comentarlle que coas revisións que se estaban a facer volviamos a 
quedar na cola, insistiu en que o seu compromiso é co desemprego e que para 
actuar teñen que moverse no plan de austeridade do goberno. Non anunciou nin 
canto nin cando. 

 

Creación das escolas de nais e pais 

Mostráronse partidarios de achegar ás nais e aos pais á escola para implicalos na 
formación e na vida dos centros, pero non concretaron máis. Repetiron as mesmas 
ideas xerais que anticipara ao falar da dignificación da función docente.  

 

 

 

 

 

2.2. ASPECTOS NEGATIVOS E OUTROS QUE NON SE RECOLLEN 

Xestión dos comedores 

Dende o STEG demandamos comedores gratuítos en todos os centros públicos 
galegos xestionados pola Consellería, pois consideramos que a xestión non pode 
deixarse á vontade e posibilidade das ANPAs, moito menos privatizarse. 

O Conselleiro entendía que era unha demanda comprensible, pero se mostrou cauto 
debido á existencia dunha débeda importante, que haberá que xestionar dalgún 
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xeito. Neste aspecto insistiu no compromiso de actuar con austeridade dentro da 
crise. 

Polo demais, mostrouse partidario de revisar a oferta dos menús e adaptalos ás 
necesidades de cada rapaza ou rapaz. 

Así mesmo, confirmou que a xestión dos comedores está en mans da Consellaría, 
que paga directamente o servizo. En canto á xestión directa dos menús, afirmou 
que hai veces que sae máis económico e con máis garantías externalizar en 
empresas de catering. 

Visión da convivencia escolar:“aulas convertidas nun campo de batalla” 

Dende o STEG mostramos interese en coñecer o significado da expresión “aulas 
convertidas en campos de batalla” que figura no seu programa, pois nos parece que 
é mostra unha análise errada e falsa da convivencia escolar na medida en que non 
recolle a verdadeira realidade dos centros educativos galegos. Para o STEG a 
convivencia nos centros educativos pode cualificarse de boa e estas interpretacións 
crean un estado de opinión pernicioso para o ensino público. 

Neste aspecto o Conselleiro desviou o tema cara a aspectos máis xenéricos: 
dignificación da labor docente, premiar o esforzo individual do alumnado e mudar a 
disciplina dentro da aula; o Conselleiro entendía, ademais, que para lograr isto 
cómpre recoñecer a autoridade da profesora ou do profesor e premiar a cultura do 
esforzo: respectar aos profesores, o libro e o material, ás compañeiras e aos 
compañeiros... Mencionou tamén a función que realizarán as traballadoras ou os 
traballadores sociais... 

Redución do fracaso escolar 

Dende o STEG insistimos na necesidade de elaborar un plan integral que aborde 
este tema  dentro do currículo, non como horas a maiores do horario escolar. 

O Conselleiro e o SX relacionaron o fracaso coa atención á diversidade escolar; 
neste sentido, mostráronse partidarios de ofrecer unha atención individualizada 
dentro das posibilidades e atender a colectividades específicas. Así mesmo, 
entendían que o tratamento do fracaso debería de realizarse dentro do horario 
escolar obedecendo a un plan homoxéneo e integrado. 

 

 

Xornada reducida nos meses de xuño e setembro 

Dende o STEG demandamos un compromiso para a volta á xornada reducida de 4 
horas. 

A resposta da Consellaría foi taxativa: para este curso non. Para o curso que vén 
estudarase a proposta. 

Negociación dun acordo de estabilidade para o profesorado interino 

Dende o STEG solicitamos que se abrise unha mesa de negociación da estabilidade 
do profesorado interino, lembrándolle que como consecuencia deste proceso de 
acceso á Función Pública e dos erros na OEP, moitas persoas en situación de 
interinidade perderon a súa estabilidade ao converterse en substitutas, e algunhas 
mesmo no paro. 

A Consellaría valorou positivamente o proceso selectivo e o SX afirmou non ter 
coñecemento dese colectivo afectado. Non se comprometeron a abrir unha mesa de 
negociación da estabilidade do profesorado interino, aínda que existe a posibilidade 
de que nun futuro volvamos a tratar ese tema. 

Reforma do currículo de bacharelato 
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Dende o STEG demandamos unha reforma que teña en conta a toda a comunidade 
educativa orientada cara á recuperación da carga horaria das materias afectadas 
polo actual Decreto. Neste sentido, preguntámoslle polas optativas de Bacharelato 
e demandamos a inclusión xeoloxía como optativa. 

O Conselleiro contestou que está a espera dunha nova reforma ministerial. O SX 
non se mostrou partidario de modificar neste momento ningunha das optativas. 

Xuntas de persoal 

Dende o STEG comunicámoslle o noso malestar por como están a funcionar neste 
últimos meses e demandamos o nomeamento, de xeito urxente, dun interlocutor 
coa administración. 

Dende a Consellaría contestóusenos que en días nomearán aos interlocutores 
territoriais, en cando rematen a estrutura orgánica. Así mesmo, insistiu en que, 
dende o día do seu nomeamento, había unha orde clara de xestión dirixida ás 
secretarias e aos secretarios. 

Programa preescolar na casa 

Dende o STEG demandamos que sexa asumido pola Consellaría e a restitución do 
profesorado retirado. 

O SX entendía que a medida que as crianzas que puideran beneficiarse dese 
programa se vaian incorporando aos centros educativos, é un programa que se 
pode ir desmantelando. 

Dende o STEG insistimos na conveniencia do programa, relacionándoo co traballo 
social e a implicación das familias na educación, polo que mostraron a súa 
predisposición a falar o tema. 

Funcionamento da mesa sectorial 

Dende o STEG mostrámoslle a nosa preocupación ante unha posible perda de 
contido negociador da mesa, polo que esiximos o cumprimento do seu cometido 
negociador e que sexa respectada polo actual goberno. 

O Conselleiro afirmou que a mesa seguiría a ser unha mesa de negociación, o que 
non  quere dicir que non haxa que revisar o seu funcionamento. 

 

*En negrita as nosas solicitudes e valoracións. 
*En azul as respostas do conselleiro. 
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