
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA A CONTINUIDADE DAS

ESCOLAS UNITARIAS DO RURAL DE SANTIAGO

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:

Desde finais dos anos 80 e sobre todo durante os anos 90, foron desaparecendo moitas das escolas

unitarias rurais que existían nas parroquias de Santiago. Así, cruzando o umbral entre o século XX e o

século XXI só sobrevivian sete centros rurais destas características dos catro deles, coincidindo coa

primeira etapa de Sánchez Bugallo na alcaldía de Santiago foron fechando as súas portas,

concretamente o de San Marcos (Bando) no 2001, a da Susana (Marrozos) e a da Peregrina no 2007

e a de Feáns (Villestro) no 2008. Ficando como únicas sobrevivintes as escolas Bispo-Teodomiro

(Marrozos), O Gaioso (O Eixo) e Rial (Laraño).

As escolas unitarias da zona rural ofrecen numerosas vantaxes, cada vez máis valoradas nestes

tempos de pandemia, son máis pequenas, teñen unha menor ratio de alumnado, contan con máis

espazo ao aire libre para que os nenos e nenas desenvolvan diferentes actividades. Teñen unha

atención máis personalizada, a creación dunha comunidade ao redor do centro, a convivencia de

nenos e nenas de distintas idades, cos demostrados beneficios que iso ten para o seu

desenvolvemento; a aplicación de metodoloxías educativas que adoitan ser complicadas en grupos

máis amplos.

Todo o anterior, en boa medida, é posible grazas á grande implicación do profesorado e das propias

familias, e debera ir acompañado da atención que estes centros merecen das administracións públicas

no que tén que ver coa dotación de recursos e co mantemento das instalacións, nunha aposta firme

polo noso rural. Existindo, sen embargo, unha falta de interese e desleixo por parte do goberno

municipal do PSOE deste modelo de escolas como xa se ten debatido recentemente no Pleno da

Corporación.

Agora coñecemos, novamente, a través das redes sociais que unha destas escoliñas se ve ameazada

por causa da falta de apoio e da incomprensión deste modelo educativo, por parte das administracións

públicas e das súas ansias uniformizadoras. Así é como se recollía este sentimento de indefensión e
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impotencia nun recente comunicado da Escola do Gaioso, recollido nas redes da Escola Bispo

Teodomiro, nun exercicio de solidariedade entre ambas:

NON AO PECHE DAS ESCOLAS UNITARIAS!

Remata o curso, e coma tódolos anos, as emocións e os nervios percorren o noso

corpo dende a punta dos pes ata a cabeza facéndonos tremelicar e enchendo a

carúncula de bágoas que non poden saír, ao menos mentres teñamos espectadores.

Este ano, máis ca nunca, as nosas emocións se acentúan e se escurecen pola

incerteza e o medo.

A nosa escoliña pecha, si, coma tantas outras estes derradeiros anos, pero non por

iso nos sentimos máis reconfortados. Non entendemos como é posible... unha escola

pequena, situada no rural pero a menos de 5 minutos de centro de Santiago, unha

escola cun gran patio verde (deses que poucos coles poden presumir de ter), cunha

atención que poucos nenos e nenas reciben dende as escolas, e non porque o

profesorado non o intente, senón porque como puidemos ver nestes últimos anos, a

baixa ratio é esencial... Unha escola na que todos nos coñecemos de verdade, nenos

e nenas, mestras e mestres, pais, nais, avós, avoas, veciños e veciñas, persoal de

servizos,... Toda unha comunidade educativa que se chama polo alcume e que día a

día inflúe nas relacións sociais que establece o noso alumnado, sentíndose parte

dunha comunidade, aprendendo a ser seres sociais, respectando, axudando,

integrándose e axudando aos demais a integrarse, unha verdadeira escola inclusiva

para todos e todas.

A nosa escoliña pecha, si, porque segundo nos din para o curso que ven fáltanos un

neno ou nena, sí, 1 só! que quixera vir a medrar (en tódolos sensos) connosco, tal

vez por problemas de conciliación, tal vez por descoñecemento, ou por preguiza…

Se sodes de Santiago ou arredores, se vindes traballar aquí, se buscades un bo cole

no que medrar... tal vez podades axudarnos e vir a medrar á nosa escola, connosco,

e de seguro nos axudaremos, e podedes estar seguros de que non vos

arrepentiredes.

ESCOLA DE EDUCACIÓN INFANTIL O GAIOSO, O Eixo, Santiago de Compostela.

O anunciado peche da escola O Gaioso deixará ao concello de Santiago con só dous centros deste

tipo, os de Marrozos e Laraño, que para o próximo curso teñen garantida a súa supervivencia pero que

non saben que pode acontecer en cursos vindeiros, mentres o Goberno de Santiago -na tónica

habitual do concelleiro delegado ausente de Educación- demostra carecer da mínima iniciativa política

ou capacidade de interlocución coas autoridades educativas para axudar e promover este tipo de

escolas rurais.

Tendo en conta todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta para debate

plenario, o seguinte ACORDO:
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● O Pleno do Concello de Santiago insta ao correspondente órgano de Goberno a

realizar as actuacións pertinentes, mediando e solicitando á Xunta de Galicia, para

conseguir un marco de estabilidade e apoio para as tres escolas rurais de

Santiago de Compostela, que lles permita pervivir e medrar nun futuro próximo

como modelo de educación válido e vixente para o desenvolvemento das nosas

parroquias rurais.

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2022
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