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L ABERTO O DEBATE SOBRE O PACTO EDUCATIVO

A inestabilidade legal con respecto ao marco xeral de política educativa no Estado español 
é evidente: a desautorización e revisión da LOXSE, o intento da LOCE, a posterior LOE e 

máis recentemente a LOMCE, así o revelan. O convencemento social e político sobre a nece-
sidade de elaborar unha nova lei con carácter de orgánica é tamén ben evidente, a pesar dal-
gunhas resistencias opostas polo PP.

En febreiro quedou conformada a Subcomisión do Pacto de Estado Social e Político pola Edu-
cación, respondendo a unha demanda con forte alcance sociolóxico sobre a necesidade dun 
pacto lexislativo que dea maior estabilidade xurídica ás grandes liñas de actuación en política 
educativa. Por respecto democrático teremos que tomar en consideración esa “opinión cons-
truída” que confía no pacto, se ben tamén debemos expresar unha lexítima sospeita crítica, 
que explicaremos.

É doado dicir: que pacten!!, que deixen de marear cos cambios!! Hai non moito un influente 
medio de prensa galego publicaba unha magnífica entrevista co Presidente do The New York 
Times, o xornalista Mark Thompson, a propósito da degradación da linguaxe política e do que 
está a supoñer o xeito de facer e de comunicar de Trump, que mestura mentiras, con simplis-
mos de expresión que parecen ‘chamar as cousas polo seu nome’, ‘con certeza, convicción e 
determinación’, pero que obvian a complexidade dos problemas a resolver, mentres agochan 
tomas de decisión que van contra os intereses e as necesidades das maiorías sociais e a vida 
democrática. A expresión: que pacten dunha vez!! podería achegarse ao que aquí se indica.

Sen dúbida, hai múltiples aspectos, máis declaradamente técnicos (como a estrutura de ciclos 
e de cursos, a formación do profesorado, múltiples aspectos que pertencen ao estatuto do 
profesorado, materias que compoñen os currículos, cuestións organizativas, recursos e medios 
de ensinanza, aspectos sobre a xestión dos centros, desde a centralidade dos usos democráti-
cos, o tratamento da FP básica, a apertura e consideración das innovacións), que poden conci-
tar o consenso entre o conxunto dos grupos parlamentarios. Sendo así, fágase.

Mais non podemos obviar que a centralidade do proxecto educativo, como política, é profun-
damente ideolóxico, ou dito doutro xeito, é un centro “de valores”: entrelázanse, os dereitos e 
as liberdades humanas asentadas na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, o pluralis-
mo social e axiolóxico (sobre a anterior base), o laicismo necesario (que debe impedir por saú-
de social a formación nas distintas fes relixiosas nos centros educativos públicos ou sostidos 
con fondos públicos), a promoción dos dereitos lingüísticos e culturais das persoas nunha so-
ciedade plural como é a española, e a centralidade estratéxica das institucións educativas pú-
blicas, como garantía máis firme de todo o anterior. En sendo así, é moi difícil acadar un pac-
to global e de consenso arredor destas cuestións. 

Está todo moi relacionado co modelo de sociedade que queremos construír. E aquí a diversi-
dade de puntos de vista é ben evidente. Velaí a dificultade e mesmo a limitación dun posible 
pacto. No plano do inmediato, mesmo arestora sen unha estratexia de resolución da chamada 
“cuestión de Cataluña” non é visíbel como poder avanzar no pacto.

Noutra orde de consideracións deberemos preguntar: o posible pacto vainos aproximar ao 
convencemento de que a educación pública, articulada desde as institucións públicas, é o eixe 
central que define o contido e os modos do sistema educativo, que deberán respectar as ins-
titucións privadas, como vía de construción dunha sociedade democrática e coa máxima equi-
dade social?; e, desde Galicia, o posible pacto vai favorecer, ou facer aínda máis complicada, 
a práctica da descentralización político-administrativa coa finalidade de desenvolver as deci-
sións políticas que nos permitan construír un sistema educativo galego, en resposta ás nosas 
específicas necesidades e proxectos educativo-culturais?; o posible pacto, favorecerá con res-
pecto á actual situación, a normalización da lingua galega no ensino? Se así for, teriamos que 
celebralo; de momento só podemos constatar que no Parlamento central se creou unha Comi-
sión parlamentaria e que Galicia como suxeito político está ausente, baixo a actual Xunta de 
Feijóo. Debemos estar atentos e contribuír propositivamente a dar resposta positiva ás ante-
riores interrogantes.
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