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COMUNICADO DE PRENSA                                                                                                                         10.02.2015  
 
CONFAPA GALICIA solicita ao Conselleiro de Educación da Xunta de Galicia e aos Grupos Parlamentarios do 
Parlamento de Galicia que reclamen ao Goberno do Estado o mesmo recoñecemento e acordo que estableceu co 
País Vasco. 
 
A Confederación Galega de Asociacións de Nais e Pais do Alumnado de Centros Públicos, (CONFAPA), presentou 
por Rexistro, con data de hoxe, escritos dirixidos ao Conselleiro de Educación e aos Grupos Parlamentarios do 
Parlamento de Galicia para que reclamen ao Goberno do Estado o mesmo recoñecemento que fixo ao Goberno do 
País Vasco no "Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa do Estado-Administración da 
Comunidade Autónoma do País Vasco, en relación coa Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro para a Mellora da 
Calidade Educativa, (LOMCE) ". 
 
Esta iniciativa poñémola en marcha coordinada con todas as Federacións e Confederacións do Estado Español que 
formamos parte da Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais do Alumando, (CEAPA), que, á súa vez, 
integra máis de 12.000 ANPAs de todo o Estado. 
 
No devandito acordo, publicado no BOE 236 do 29 de setembro de 2014, o Goberno do Estado recoñece que as 
transferencias autonómicas en materia de Educación permiten definir ao Goberno do País Vasco diferentes 
aspectos da LOMCE. Uns dos recoñecementos fai referencia á potestade das Comunidades Autónomas a 
establecer a relación entre as direccións dos Centros Educativos e os órganos colexiados e de Goberno destes, que 
permite modificar as competencias destes órganos sen as limitacións que a LOMCE establece nos Consellos 
Escolares de Centro. Polo tanto, a LOMCE non pode servir de escusa para recortar as competencias dos Consellos 
Escolares nin, como consecuencia, limitar ata reducir a meramente consultiva e testemuñal a participación das 
ANPAs e dos conselleiros electos en representación das familias, segundo mandata a Constitución Española, no 
seu artigo 27. 
 
Por outro parte, recoñece a potestade do Goberno do País Vasco a definir o uso das linguas oficiais da Comunidade 
Autónoma nos centros educativos. A LOMCE non pode limitar a carga lectiva que se faga na lingua propia da 
comunidade autónoma, como acontece no caso de Galicia e a súa lingua propia, o galego, tal e como establece o 
artigo 5.1 do Estatuto de Galicia. 
 
Non podemos aceptar de ningún xeito o agravio comparativo que se produce entre a comunidade educativa do País 
Vasco e a de Galicia posto que as competencias educativas transferidas a ambas as dúas comunidades autónomas 
non difiren substancialmente nestes aspectos. 
 
O Goberno español recoñece implicitamente a inxerencia que a LOMCE supón sobre as competencias educativas 
da nosa comunidade autónoma e é un recoñecemento tácito de que hai causa legal nos recursos de 
inconstitucionalidade que varias comunidades autónomas formularon contra a LOMCE. 
 
Solicitamos polo tanto, que tanto o Goberno de Galicia, coma as forzas políticas representadas ao Parlamento de 
Galicia, reclamen os mesmos dereitos que son recoñecidos neste acordo á Comunidade Autónoma do País Vasco. 
 
 
 
Helena Gómez Vecino 
Presidenta. 
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