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o Soy Pública é unha plataforma de acción 

cidadá que propón o Ensino Público como modelo 

educativo axeitado e necesario para a construción 

dunha sociedade verdadeiramente democrática e 

con proxección de futuro.

Temos como principios a posta en valor do Ensino 

Público e a súa defensa fronte as políticas que dende 

o nivel autonómico e nacional están a tratar de minar o 

mellor investimento de hoxe e de mañá: a educación.
• A elaboración dunha lei educativa pactada e aprobada por todos os axetes implicados para 
evitar o cambio de lexislación constante que vimos sufrindo con cada cambio de gobernos e que 
nos achega, cada vez máis, á “escola da ignorancia”.

• A revogación de todas as disposicións contra a Educación que levan tomado as administracións 
autonómicas e o Estado, que prexudican deliberadamente as condicións de traballo dos docentes 
e de aprendizaxe do alumnado.

• A supresión dos concertos educativos, pois introduce o factor de negocio no eido do Ensino, 
atentan contra os criterios de igualdade, ó poder escoller ó alumnado, e ignoran a gratuidade en 
educación establecida por lei.

• A introdución de medidas legais que fixen como obxectivo acadar a media da UE de investimen-
to público no Ensino (un 6% do PIB) e que esta cantidade sexa xestionada unicamente por e para o 
sistema público.

•  O aumento dos recursos profesionalis técnicos necesarios para dimunuír o fracaso escolar.

• A eliminación de todos os proxectos realizados, dentro e fóra do horario escolar, por empresas 
ou fundacións, que supoñan un desvío do diñeiro público a mans privadas.

• A volta ós principios democráticos dentro dos centros, segundo os cales o director é elixido polo 
consello escolar (Non ós directores que traballan para a Administración e non para os seus cen-
tros.)

• Unha aposta clara pola participación do centro educativo no barrio e viceversa, como espazo 
cultural, de lecer e de convivencia. Os centros son para o barrio e para as súas xentes, non para as 
empresas.

• Ennobrecer o Ensino Público e os docentes que traballan nel. Porque o respecto ó labor docente 
está sendo menoscabado polos políticos que puxeron os profesionais da rede pública no punto de 
mira.

É importante saber que o Ensino Público é o único que garante a educación en igual-
dade entre homes e mulleres, o verdadeiramente intercultural e realmente aberto, o 
que muda ó ritmo que faino a realidade, que mira cara diante, sen medo e para ben. 
É o que non se serve de distincións caducas baseadas na clase social, o lugar de orixe 
ou a relixión para se distinguir. É ademais o que con máis e mellores profesionais e 
recursos conta para o seu alumnado.
Lembra que un  sistema público de ensino  custa o 5% da riqueza dunha rexión ou país 
europeo, que non che digan que é caro, que non che digan que é malo. É o mellor e 
o máis barato.
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o O Ensino Público é o modelo educativo que promove o dereito fundamental e demo-
crático dunha educación universal gratuíta e de calidade, baseada nos valores do 
progreso e a xustiza social.

Por iso Esiximos:

 Apoio das Administracións públicas ó Ensino Público, dende a etapa de 0 a 6 ata 
a universidade.

 Non ó investimento de cartos públicos, nin cesións, de xestión ou de solo, a em-
presas de educación privada ou concertadas; as administracións públicas non deben 
incentivar co diñeiro de todos o negocio privado de sectores clave para a sociedade.

 A creación dun número de prazas suficientes para que o ensino público poidar 
dar resposta ás necesidades que, especialmente en educación de 0-6 anos e na FP, 
non son cubertas.

 Retirada sen demora dos recortes aprobados polas CCAA que teñen como conse-
cuencias:

1. O despido de docentes.

2.  A masificación nas aulas.

3. A desparición  de recursos de apoio que atendan as diversas necesidades 

educativas do alumnado: compensatoria, desdobres, aulas de enlace…

4.  A imposición ós docentes para impartir materias das que non son espe-

cialistas.

5. A imposibilidade de coordinación dos equipos educativos, de abrir biblio-

tecas, cubrir as gardas, de realizar actividades extraescolares…

6. A supresión  das rotas escolares.

7.  A  obstaculización  do labor participativo das asociacións de pais e nais.

8. Milleiros de persoas quedaron sen praza na Formación Profesional.

9. Falta de persoal de administración e servizos.

10.  Precarización e recorte de dereitos laborais entre os profesionais da edu-

cación.

11.  Vontade de abandono e desprestixio do Ensino Público, por riba do seu 

valor académico e social, así coma o alto nivel dos seus profesionais.

Máis información en: 
http://www.soypublica.es/
http://www.soypublica.wordpress.com
Tamén na canle 
http://www.youtube.com/user/sinconcierto
E nas Redes Sociales de:
Facebook: Escuela Pública
Twitter: @soypublica
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O ENSINO PÚBLICO NON É UN NEGOCIO. 

A CRISE: UNHA SIMPLE ESCUSA. 

Hai cartos para permitir desgravacións fiscais ás familias 

que elixen o ensino privado e non para o Público?

Non se trata de partidos, trátase de modelos: O Ensino 

Público fronte ó negocio do privado.

DETRÁS DA PRIVATIZACIÓN DO ENSINO NON HAI 

ESCASEZA DE CARTOS, SENÓN UNHA OPORTUNI-

DADE DE NEGOCIO.

Debemos impedilo, pois afecta ó noso futuro.


