
 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA INSTAR Á XUNTA DE                       

GALICIA A PARALIZAR O TRASLADO DO ALUMNADO DO LAMAS DE ABADE E A                         

CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE ENSINO SECUNDARIO NA CONTORNA DAS ACTUAIS                   

INSTALACIÓNS. 

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de               

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Santiago de Compostela ten que distinguise como unha cidade educadora, que recoñeza o rol dos               

centros educativos e a súa contribución á vida en común no municipio. As políticas educativas son                

políticas de proximidade, relacionadas co ocio, a cultura, o deporte, a formación musical, os coidados, a                

convivencia na diversidade, a relación coa contorna, a educación en igualdade, o encontro             

interxeneracional, ou os servizos de conciliación. Por todo isto, o Concello de Santiago, desde as súas                

compentencias, debe velar porque se manteñan os equilibrios e porque o mapa educativo da cidade               

sexa de acordo ás necesidades -entendidas en sentido amplo e non só educativas- do conxunto da                

cidadanía. 

Neste sentido, a Formación Profesional é un dos eixos principais para poder vertebrar unha verdadeira               

plataforma de aceso ao mercado laboral da nosa mocidade. Ainda que para que se poida desenvolver                

unha oferta formativa de calidade é necesario contar con espazos e profesionais, o que se traduce na                 

necesidade de planificación e vontade política para conseguir estes obxectivos. É por iso que fortalecer               

a FP aumentando a súa oferta educativa, os seus medios e as súas dotacións publicas, responde a                 

unha necesidade e demanda social e económica.  

Sen embargo dende a Consellería de Educación da Xunta de Galicia, entendese esta “modernización              

da FP” como unha ocasión máis para desmontar o ensino público, concretamente de secundaria, e               

volve a ser outra agresión aos servizos públicos, e ainda máis concretamente aos da poboación do                

rural. Tal como é o caso da vontade de converter o IES Lamas de Abade nun centro de FP e polo tanto                      

trasladas ao seu estudantado a outros centros da cidade, máis concretamente ao IES de Sar. Unha                

proposta de supresión que non parece demasiado axeitada se temos en conta que se trata dunha das                 

zonas de maior crecemento poboacional de Santiago nos últimos anos, e onde se incrementará de               

forma significativa a veciñanza e as crianzas en idade escolar nos próximos anos.  
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A proposta da Consellería de Educación pasa por trasladar, xa no próximo ano académico, o alumnado                

e profesorado que neste momento cursan os seus estudos da ESO e Bacharelato en Lamas, para o                 

IES de Sar. Un centro de formación urbano, próximo á nova estación intermodal da cidade, con                

carencias de espazo, e con dificultades de tráfico e acceso, e onde se pretende incrementar ratios,                

masificar o alumnado, eliminando espazos de uso común e dotacións complementarias do centro como              

as aulas de desdobre, os laboratorios, etc,  

Diante desta situación, desde a ANPA do IES de Lamas, trasladouse aos responsables políticos a               

pertinencia de avaliar os problemas actuais e futuros que esta decisión provocará, que entre outros               

enténdense que serán: 

A. Eliminación dun centro educativo para o ensino secundario. Non se fan     

centros de ensino público de secundaria no noso concello dende fai           

décadas, mentres medran outras ofertas como a concertada.

 

B. Saturación de espazos no IES de SAR, xa non só no escenario COVID (              

onde será imposible acomodar aos rapaces). A proposta é ir a aulas ao             

máximo de ratio permitida, é dicir, 30 alumnos por aula. Esto implica unha             

perda de calidade educativa.  

C. Imposibilidade de que unha parte significativa do alumnado poida acceder          

camiñando a un centro próximo ao seu fogar, ou empregando o trasporte            

público  

D. Incapacidade actual e para os próximos cursos de contar con prazas     

suficientes de ESO e Bacharelato na zona para os rapaces que viven nas             

áreas de afectación do IES de Lamas e do CEIP de Lamas, para que        

poidan estudar en condicións; sendo a solución desprazarse a outros          

centros educativos mais lonxe das súas casas (centros saturados de          

alumnado, sen espazos e con imposibilidade de ampliación), ou incluso a           

centros de ensino concertados. 

Por outra banda, existe alternativa que permitiría manter o centro educativo na contorna actual do               

Lamas de Abade, coa cesión dun terreo, actualmente sen uso, de propiedade municipal. No ano 2021                

a Xunta contará co maior orzamento da súa historia. Non pode ser un motivo a falta de orzamento para                   

non executar unha obra necesaria que melloraría a calidade do ensino, e que cubriría as carencias                

actuais de prazas no ensino público. 

Por todo isto, e atendendo ás demandas da comunidade educativa afectada pola decisión da              

Consellería de Educación da Xunta de Galicia, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á               

consideración do Pleno o seguinte: 
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ACORDO: 

Instar ao goberno municipal a: 

1. Iniciar a tramitación de modificación do plan urbanístico para catalogar como dotacional a             

parcela municipal colindante as actuais instalacións educativas en Lamas de Abade. 

Instar á Xunta de Galicia a:  

2. Paralizar o traslado do alumnado e profesorado mentres non se teña un centro educativo da               

dimensión necesaria, e cos medios propios do século XXI na contorna onde acoller aos actuais               

e futuros alumnos da ESO e Bacharelato do IES Lamas de Abade. 

3. Relacionado co punto anterior, construir urxentemente un novo centro educativo de secundaria,            

en Lamas de Abade 

4. Pontenciar a Formación Profesional dotandoa das infraestruturas necesarias na contorna das           

Lamas de Abade, constituindo un un verdadeiro campus educativo preuniversitario, onde           

convivan e se aproveitan de forma óptima as instalacións, e espazos entre a comunidade              

educativa.  

 

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021 

 

 

 

 

 

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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*O Código Seguro de Verificación (CSV) permite verificar a validez do xustificante a través do servizo de verificación de documentos electrónicos da Sede electrónica desta 
administración. Accedendo ao servizo habilitado para o efecto na Sede electrónica e tecleando devandito código pódese obter novamente o xustificante orixinal ou cotejar 
unha copia impresa.

 

XUSTIFICANTE DE REXISTRO 
ELECTRÓNICO

Esta administración expide o presente xustificante conforme dáse por recibida a seguinte solicitude,

Presentación de mocións

Nome Documento de Identificación en calidade de

GRUPO MUNICIPAL COMPOSTELA 
ABERTA

V7046667-7 INTERESADO

RIO DEL*NOYA,MARIA 044826067-X REPRESENT.

A cuxos efectos acompaña da seguinte documentación:

Documento Descrición CSV*

Formulario de solicitude Datos do formulario 13521524705077147537

MOCINLAMASDEABADE2.pdf Documento de identidade do representante 13520471770133743435

sendo rexistrada correctamente coa seguinte información:

Número de Rexistro: 2021005713

Fecha creación: 11 Feb, 2021 12:06

Fecha para inicio del cómputo de plazos: 11 Feb, 2021 12:06

Código Seguro de Verificación*: 13521543353607532757

Se a solicitude que vostede presentou estivese excluída do ámito competencial desta administración, non terá efecto algún e terase por non presentada.Neste suposto
informarémoslle de tal circunstancia a través dalgún dos medios que vostede nos facilitou:

Teléfono: 981542360 Teléfono:  Mail: compostelaaberta@santiagodecompostela.gal


