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COMUNICADO DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO 
 

 
• NON  AO CAMBIO INXUSTIFICADO DOS LIBROS DE TEXTO 

 
• NON A UN NOVO CURRÍCULO ORIENTADO IDEOLÓXICAMENTE 

 
• SÍ A UN ENSINO PÚBLICO E DE CALIDADE FINANCIADO 

NA SÚA TOTALIDADE CON FONDOS PÚBLICOS 
 
 
 
A Constitución Española de 1978, no seu artigo 27.4 establece, literalmente, 
que «o ensino básico é obrigatorio e gratuito». A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 
maio,de Educación (LOE), no seu artigo 3.3, dispón que a educación primaria e 
a secundaria obligatoria constitúen o ensino básico, e no seu artigo 4.1 que 
esta será obrigatorio e gratuito para todas as persoas. En igual forma, o dispon 
o artigo 1 da Lei Orgánica 8/1985 reguladora do Dereito á Educación (LODE). 
 
É evidente que destes textos legais despréndese que o ensino obligatoria non 
debe representar custo económico algún para o alumnado e, polo tanto, para 
os seus pais e nais ou titores legais. Con todo, nos últimos anos as diversas 
Administracións Públicas reduciron, e ata eliminaron, as partidas económicas 
que estaban orientadas a intentar garantir a gratuidad do ensino obrigatorio. 
Así, as bolsas e axudas de todo tipo sufriron recortes continuados, chegando a 
desaparecer en moitos casos. Bolsas e axudas que deben ser recuperadas e 
incrementadas de forma urxente.  
 
No que respecta aos libros de texto e aos materiais curriculares, a situación 
actual provoca que unha parte moi considerable do alumnado non poida 
acceder aos mesmos. Co pretexto da crise económica, estase atacando a 
igualdade de oportunidades e a equidade do noso sistema educativo e, con iso, 
estase vulnerando o dereito á educación dunha gran parte da cidadanía.                        
 
É certo que a utilización dos libros de texto non é obrigada desde un punto de 
vista pedagógico, é máis, cada vez existen máis docentes e centros educativos 
que non os usan habitualmente, salvo como materiais existentes nas 
bibliotecas de aula, e que se debe camiñar nese sentido para que sexan os 
docentes os que desenvolvan o seu labor coas súas propias unidades 
didácticas, elaboradas en función do alumnado que teñen nas súas aulas, pero 
é evidente que os libros de texto son considerados aínda por moitos docentes 
como materiais imprescindibles para poder impartir as ensinanzas e así os 
solicitan ás familias, que deben afrontar os custos da súa adquisición, posto 
que iso non é asumido na súa totalidade polas Administracións. 
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Por outra banda, o vindeiro curso 2014/2015, preténdese poñer en marcha a 
LOMCE en 1º, 3º e 5º de Primaria e 1º de Formación Profesional Básica, o que 
afectará a máis de millón e medio de estudantes. O Ministerio tramita, de forma 
irresponsablemente acelerada ademais, os novos Reais Decreto de currículo, 
para adaptalos á súa visión ideolóxica e orientalos á superación de reválidas e 
outras probas estandarizadas, elementos fundamentais da súa lei educativa. 
As editoriais, pola súa banda, dispóñense a modificar os seus libros de texto 
para adaptalos aos novos decretos. Iso xeraralles novos beneficios a costa das 
familias e causará que se poidan perder os materiais acumulados nos bancos 
de libros, algo que ven con bos ollos. 
 
Pero debe terse en conta que estes cambios, tanto os realizados en LOE, a 
través da denominada LOMCE, como os que se realizarán como 
desenvolvemento dos anteriores, parten dunha imposición unilateral do 
Goberno central e o partido político que o sustenta, tendo colleitado xa o 
rexeitamento do resto do arco parlamentario e da inmensa maioría da 
sociedade, que esixe a súa retirada inmediata. Deste rexeitamento, xurdiu o 
compromiso das forzas políticas da oposición de proceder 
á derrogación da LOMCE. 
 
Por todo o anterior, a Plataforma en Defensa do Ensino Pública, esixindo o 
completo financiamento do ensino público con fondos públicos, anuncia que 
inicia unha campaña na que chama ás Comunidades Educativas de todos os 
centros educativos á toma de acordos nos Consellos Escolares para que non 
se cambien os libros de texto que se estean utilizando na actualidade, dado 
que: 
 

• Son perfectamente válidos e deben seguir séndoo durante un 
mínimo de seis anos desde o curso para o que foron adquiridos.  

• Os cambios curriculares que se propoñen agora non terán unha 
gran vixencia e,ademais, non son cambios esencialmente dos 
contidos, senón do enfoque dosmesmos por motivos ideolóxicos. 

• Existen grandes dificultades das familias para asumir custos pola 
adquisición de libros de texto e materiais curriculares. 

• Os bancos de libros que se crearon deben seguir sendo usados 
porque supoñen un capital social que debe ser respectado e 
defendido. 

 
Para iso, difundirase un modelo a utilizar en todos os Consellos Escolares, 
especialmente nos dos centros educativos, para que se convoquen reunións 
extraordinarias dos mesmos por este motivo, así como outro de posible 
resolución, e faise un chamamento expreso a que sexan utilizados de forma 
urxente e masiva. 


