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Con ruego de publicación:

Un pai de alumna da escola pública galega no Consello Escolar do 
Estado

No BOE nº 304, do 21/12/2015, publícase a Orde ECD/2768/2015 pola que se dispón o 
nomeamento de Conselleiros titulares do Consello Escolar do Estado.

A proposta  da  Confederación  Española  de  Asociaciones  de  Madres  y  Padres  del  
Alumnado,  (CEAPA),  foi  nomeado  o  noso  compañeiro  en  CONFAPA Lóis  Uxío 
Taboada Arribe, feito que énchenos de satisfación e consideramos un recoñecemento 
para  o  conxunto  do  movemento  asociativo  de  nais  e  pais  do  alumnado  do  Ensino 
Público de Galicia.

Unha longa traxectoria de compromiso cívico activo dentro do voluntariado das nais e 
pais  nas  ANPAs da Escola Pública  do noso compañeiro Lóis,  garante  unha voz no 
Consello  Escolar  do  Estado  na  defensa  dos  dereitos  dos  nosos  fillos  e  fillas,  do 
alumnado e as familias, a prol da derogación da LOMCE, da reversión dos recortes en 
Educación e polo consenso dunha nova Lei Educativa de calidade que defenda o Ensino 
Público  de  tod@s e  para  tod@s,  que  supere  a  desolación  das  políticas  de  recortes 
orzamentarios; a derogación dunha lei retrógada imposta unilateralmente de costas ao 
conxunto da comunidade educativa.

Séntimosnos moi honrados polo nomeamento e felicitamos ao conxunto das ANPAs de 
toda Galicia, por ter un compañeiro, un pai de alumna dunha ANPA de un IES público 
galego, no máximo órgano de representación do sistema educativo do Estado.
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