PROGRAMA EQUO GALI
CI
A
BLOQUE2:DEREI
TOSSOCI
AI
S

EDUCACI
ÓN EXUVENTUDE

El
ecci
ónsaoPar
l
ament
odeGal
i
ci
a
Xul
l
o2020

BLOQUE 2: DEREITOS SOCIAIS

EDUCACIÓN E XUVENTUDE
Comprometémonos coa posta en práctica dun Plan de Acción de Educación Ambiental para a Sustentabilidade
dirixido a todos os ámbitos educativos e para toda a poboación. Temos que crear un sistema educativo que sexa
igualitario e xusto para formar a persoas críticas que sexan quen de asumir os retos da transición. Neste
sentido, debemos fortalecer o seu sentido ético e de xustiza social e de protección e coidado da vida.
Contemplaremos no currículum das reformas educativas a presenza da emerxencia climática e aplicaremos a
educación ambiental de xeito transversal e como materia.
Neste plan de acción, poremos en práctica as seguintes medidas:
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

Potenciaremos redes de centros educativos nunha Rede Galega de Ecoescolas nos que as alumnas
realicen proxectos nos que se asuma a sostenibilidade como materia e responsabilidade na calidade de
vida. Aplicaremos de xeito efectivo o Convenio de Aarhus e apoiaremos a Educación Ambiental (EA)
como asignatura, alén do seu carácter transversal. Garantiremos a continuidade das iniciativas
existentes e promovendo a aparición de novas experiencias nestes eidos.
Modificaremos a normativa actual para reducir o ratio a un máximo de 20 alumnos por profesor na
ESO para o cal aumentaremos o número de profesores
Promoveremos materias específicas como Paisaxe, Consumo Responsable, Sociedade Inclusiva e
Dereitos Humanos, Educación Sexual e Feminismo e Educación para a Paz e a Igualdade. Promoveremos
a formación en solidariedade e xustiza global, especialmente en temas nos que o Estado Español ten
unha responsabilidade histórica como a colonización de América e outros territorios como o Sahara
Occidental. Tamén debe ser unha formación baseada na igualdade e a tolerancia con persoas doutras
culturas ou minorías e con contidos que estimulen o pensamento crítico das alumnas sobre a orde
mundial asimétrica de reparto de riqueza e poder como os tratados de libre comercio internacionais.
Revisaremos a materia de Tecnoloxía na educación secundaria coa finalidade de incorporar criterios
comunitarios de desenvolvemento tendo en conta que será de gran importancia no futuro.
Procuraremos potenciar sinerxías entre as Universidades e Centros de Investigación como soporte de
iniciativas de I+D+i
Teremos en conta a fenda dixital polo que non fomentaremos un modelo educativo mixto a distanciapresencial. Antes de migrar a este tipo de sistemas elaboraremos un plan para formar ao profesorado
en técnicas didácticas e ferramentas de formación en liña. Loitaremos contra a fenda dixital e
fomentaremos a soberanía dixital usando estándares abertos, compartindo recursos e asegurando a
interoperabilidade nas Universidades.
Abriremos as portas dos Consellos Sociais das Universidades a organizacións da sociedade civil
defensoras da xustiza social e do medio para que podan participar na formación crítica das alumnas
Promoveremos o acceso aberto á produción científica
Promoveremos feiras e eventos do movemento “maker” xa que serven para difundir a soberanía
tecnolóxica e o espírito comunitario
Incorporaremos a figura de Educador Social nas escolas e Departamentos de Orientación para que
poda liderar as solucións ante necesidades de intervención socioeducativa, relacionadas con novas
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formas de participación, a mediación, a resolución de conflitos, a atención á diversidade funcional, a
equidade como vía para garantir o benestar, o éxito e a promoción educativa, en definitiva, o
desenvolvemento dunha cidadanía nun contexto cambiante. Esta presenza permitirá detectar
situacións de risco creando unha rede de apoio cos docentes, mellorando a convivencia nos centros e
reducindo as desigualdades sociais.
Crearemos unha Mesa de Coordinación Educativa co gallo de canalizar a participación de todos os
actores non só nas necesidades académicas, senón tamén das emocionais, socioafectivas e económicas
da comunidade educativa.

En relación á xuventude, propoñemos as seguintes medidas:
•

Incentivo de programas de activismo na mocidade creando así xente nova comprometida cos
problemas sociais actuais e coa transición ecolóxica.

•

Reactivación do Consello da Xuventude de Galicia e dinamización das Casas da Xuventude a través das
figuras dos/as educadores/as sociais

•

Creación dun sistema de alugueiro social para que todas podamos estudar con independencia das
capacidades económicas individuais e familiares

•

Creación e posta en marcha de políticas de formación que acaden unha mellor transición estudostraballo

•

Garantía de remuneración xusta nas prácticas tanto de ámbito académico como profesional

•

Proporcionar transporte público gratuíto á totalidade de persoas novas residentes en Galicia

•

O persoal educativo dos centros e servizos de atención a menores (protección e reeducación) posúan
a titulación ou habilitación profesional como educadoras/es sociais. Recuperación do comedor como
un espazo educativo nos centros de menores

•

Xestión pública e directa por parte da Xunta de Galicia dos centros e servizos de menores
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