












1

CAPÍTULO I: DA ORGANIZACIÓN, ÁMBITO, FINS E PRINCIPIOS 

Artigo 1º 

ERGUER. Estudantes da Galiza é unha organización estudantil galega para a defensa dos dereitos 
do estudantado pertencente ás clases populares cuxo obxectivo estratéxico é acadar un ensino 
galego, público, de calidade, democrático, laico, feminista, inclusivo, ecoloxista e científico. 

Artigo 2º 

ERGUER. Estudantes da Galiza é unha organización plural, que forma parte do movemento 
nacional-popular galego e por tanto defende o noso dereito a decidir como pobo e a difusión da 
conciencia nacional galega entre o estudantado, actuando conforme ás nosas realidades e 
necesidades. 

Artigo 3º 

Os principios ideolóxicos de Erguer. Estudantes da Galiza basearanse nos seguintes puntos: 

• Nacional: ERGUER. Estudantes da Galiza defende e reivindica a soberanía plena da Galiza 
para así poder construír un sistema educativo público, popular e galego. 

• Democrática: ERGUER. Estudantes da Galiza traballa pola autoorganización do 
estudantado e que mediante o traballo do mesmo sexa quen de marcar as liñas a seguir 
e o traballo a realizar para alcanzar o noso obxectivo. 

• Popular: ERGUER. Estudantes da Galiza loita contra a desigualdade e a privatización da 
educación causadas polo modelo económico capitalista. Apostamos por un ensino 
público e gratuíto que garanta o dereito ó ensino das clases populares, superando os 
modelos que só buscan a creación de man de obra. Ademais, buscamos a creación desde 
as aulas do país dun movemento amplo e plural que serva á defensa dos nosos intereses 
como clase. 

• Feminista: ERGUER. Estudantes da Galiza busca a superación do patriarcado a través da 
loita feminista e que conduza a unha igualdade efectiva entre xéneros e á superación 
destes. Como organización non cisheteropatriarcal asume as teses feministas e, por 
tanto, a eliminación de calquera tipo de opresión, discriminación ou explotación por 
razóns de xénero, entendendo como fin a abolición deste. 

• Asemblearia: ERGUER. Estudantes da Galiza fomenta a participación do estudantado 
nos distintos órganos da mesma e que tome resolucións de forma colectiva mediante 
un modelo democrático que non só garanta voz e voto dos seus compoñentes senón 
que fomente a súa participación activa do debate e planificación. 
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• Mobilizadora: ERGUER. Estudantes da Galiza camiña cara a capacidade real de actuación 
sobre as problemáticas do estudantado. Que non caia na simple exposición de ideas e 
palabras se non que avogue pola loita mediante o conflito, entendendo este como único 
motor válido para cambiar a realidade. 

• Autoorganización: ERGUER. Estudantes da Galiza debe ser unha ferramenta do 
estudantado galego, entendendo que só desta maneira poderemos ser unha 
organización autónoma, sen inxerencias externas e con tempos propios. 

• Inclusiva: en ERGUER. Estudantes da Galiza terá cabida calquera estudante 
independentemente da súa idade, xénero, orientación sexual, relixión, etnia ou 
capacidades. 

• Ecoloxista: ERGUER. Estudantes da Galiza avoga por un modelo de desenvolvemento 
ecoloxicamente sustentábel e socialmente xusto, sen destrución ambiental e que 
reduza as desigualdades dentro   de   cada país   e entre países. Defenderemos as loitas 
ambientalistas centradas no país sen deixar de lado a solidariedade coas loitas da 
mesma índole noutros povos. Entendemos que a diversidade biolóxica ten o seu reflexo 
na diversidade cultural e que ámbalas dúas deben ser preservadas. 

• Internacionalista: ERGUER. Estudantes da Galiza como organización internacionalista 
busca a igualdade entre os pobos do mundo e a fin das dinámicas de opresión e 
explotación das nacións. 
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CAPÍTULO II: SOBRE SIMBOLOXÍA E COMUNICACIÓN 

Artigo 4º 

As normativas ILG-RAG e as normativas reintegracionistas teñen cabida na actividade de 
ERGUER. Estudantes da Galiza. 

Soamente para comunicación internacionais a organización poderá facer uso doutra lingua. Nas 
comunicacións de Erguer non se usará o masculino xenérico. Optarase por fórmulas xenéricas e 
de non ser posible polo uso do feminino xenérico. 

Artigo 5º 

O logo de ERGUER. Estudantes da Galiza será unha estrela de cinco picos, azul e vermella, 
fragmentada en tres partes, e que leva ao seu carón o nome da organización en tipografía grosa 
e de cor negra. 

Artigo 6º 

Será o himno nacional o utilizado pola organización cando se requira. A bandeira será a de Galiza, 
coa franxa azul e estrela vermella. Como organización internacionalista, adoptamos o himno da 
Internacional como himno de todos aqueles pobos en loita contra o capital. Aceptamos tamén 
as bandeiras lilás e LGTBI xa que ERGUER. Estudantes da Galiza é unha organización feminista e 
antilgtbifóbica. De, nalgún caso, querer utilizar outro himno ou bandeira, este non poderá 
contradicir a ideoloxía da organización e necesitará a autorización do Consello Nacional para a 
súa utilización. 
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CAPÍTULO III: SOBRE AS PERSOAS ORGANIZADAS 

Artigo 7º 

Poderán ser integrantes de ERGUER. Estudantes da Galiza todas aquelas estudantes, que así o 
desexen e que asuman os principios ideolóxicos da organización e estes Estatutos. As novas 
integrantes da organización contarán con voto nos órganos acaídos após a súa primeira 
asemblea, sexa de centro ou de zona, na que se lles recoñece como membros de dito órgano e 
darase conta disto aos organismos superiores. É incompatíbel a participación de persoas noutra 
organización estudantil que compita polo mesmo espazo político. Todas as integrantes son 
iguais entre si e posúen os mesmos dereitos.  

As estudantes das distintas universidades a distancia poderán participar da Asemblea de Zona 
onde residan ou que mellor se adapte ás súas circunstancias. A maiores, poderán organizarse 
nunha Asemblea de Zona propia baixo o nome de “ERGUER. A distancia”. 

Artigo 8º 

Son dereitos das integrantes da organización: 

a) Contribuír a definir a orientación da organización, participando en todos os debates que 
se dean en todas as asembleas e organismos aos que pertenza. 

b) Elixir e ser electa para as diversas responsabilidades da organización. 

c) Recibir formación e información por parte da organización. 

d) Recibir axuda por parte da organización, en caso de ter problemas derivados ou 
relacionados coa súa pertenza á mesma. 

e) Asistir e participar activamente en todos os foros de debate internos 

f) Participar das actividades desenvolvidas pola organización. 

g) Empregar os recursos dos que dispoña a organización para realizar actividades, sempre 
e cando sexa para uso e beneficio da propia organización.  

h) Expresarse libremente no seo da organización. 

i) Darse de baixa da organización baixo petición propia. 

Artigo 9º 

Son deberes das integrantes da organización: 

a) Participar activamente dos puntos de debate internos. 

b) Participar das actividades desenvolvidas pola organización. 
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c) Empregar o idioma galego como único vehículo de comunicación habitual no âmbito 
público e promovendo o seu uso no ámbito privado. 

d) Respectar os acordos da organización e as liñas aprobadas en Asemblea Nacional. 

e) Cumprir co traballo acordado. 

f) Respectar a todas as compañeiras da organización. 

g) Empregar unha linguaxe non discriminatoria. 

Artigo 10º 

De haber un conflito entre integrantes da organización ou entre zonas e tendo esgotado os 
espazos de debate pertinentes, poderá recorrerse á Comisión de Garantías, órgano que mediará 
nos conflitos e velará polo respecto dos dereitos das organizadas. Calquera medida disciplinar 
referida a calquera membro da organización debe ser compartida pola maioría absoluta da 
Comisión de Garantías. 
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CAPÍTULO IV: ESTRUTURA ORGANIZATIVA E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS 

Artigo 11º 

ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA articúlase de acordo aos seguintes órganos: 

a) Asemblea Nacional 

b) Consello Nacional 

c) Asemblea de Zona 

d) Asemblea de Centro 

ÓRGANOS NACIONAIS E AS SÚAS FUNCIÓNS 

Artigo 12º 

O máximo órgano de decisión será a Asemblea Nacional (AN), da cal poderán participar todas 
as persoas organizadas. A AN ten potestade sobre calquera decisión que se aprobará co 
respaldo dunha maioría simple, agás os estatutos que precisarán da maioría de 2⁄3 para se 
modificaren. 

A elección do Consello Nacional e da Comisión de garantías será potestade de cada Asemblea 
Nacional Ordinaria, así como daquelas extraordinarias que o suxiran. Esta Asemblea Nacional 
rexerase por un Regulamento propio que virá redactado polo Consello Nacional saínte. 

A periodicidade da AN será de modo ordinario, celebrándose unha cada 2 anos escolares. Será 
convocada polo Consello Nacional con 3 meses de antelación para a elaboración e debate de 
textos. No caso de fin de período a Responsábel Nacional deberá convocar Asemblea Nacional 
Ordinaria no último mes do mesmo. 

Para convocar unha AN Extraordinaria deberá contar cunha maioría absoluta do Consello 
Nacional. De non ser así, pode ser convocada por 2⁄3 das Asembleas Zonais, estando a favor 2/3 
das integrantes de cada unha destas. 

As competencias da AN son: 

a) Definir e aprobar os principios político-organizativos da organización. 

b) Definir e aprobar os obxectivos estratéxicos e a liña táctica para levalos a cabo. 

c) Emendar, debater e aprobar ou rexeitar os textos presentados polo Consello Nacional 
saínte. 

d) Elixir o Consello Nacional. 
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Artigo 13º 

A Conferencia Nacional (CfN) ou Encontro Nacional é un organismo que reúne a todas as 
integrantes de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA para analizar de xeito monográfico un tema en 
concreto, aprobar documentos de análise ou tomar unha postura dun acontecemento 
importante. 

A CfN convócase polo CN por decisión da maioría das súas integrantes ou da metade das 
Asembleas de Zona. 

A convocatoria terá que remitirse a todas as integrantes da organización como mínimo cunha 
semana de antelación. 

Artigo 14º 

O Consello Nacional é o máximo órgano de dirección de ERGUER. Estudantes da Galiza, no 
período entre Asembleas Nacionais. Estará conformado polas responsábeis zonais (elixidas nas 
correspondentes Asembleas de Zona), a responsábel da Asemblea Nacional de Acción Feminista 
e polas integrantes da organización electas pola AN.  

O CN debe facer efectivos os acordos tomados pola AN e por en común os criterios de actuación 
das distintas asembleas, obedecendo aos textos aprobados na última AN. 

O Consello Nacional debe reunirse como mínimo cunha frecuencia mensual de xeito presencial 
mais permitindo a participación telemática en casos debidamente xustificados. Estes deben ser 
rotativos, en termos territoriais, e deben pular por facilitar a presenza de quen teña dificultades 
comunicativas ou económicas para trasladarse, financiando unha porcentaxe da viaxe a quen 
así llo solicite á responsábel de finanzas con anterioridade á xuntanza. Esta porcentaxe será 
decidida pola Consello Nacional após a súa constitución despois da AN. 

Convocarase de xeito telemático ás persoas que formen parte do CN, cun mínimo de 72h de 
antelación, acompañando a convocatoria dunha orde do día que poderá ser modificada. Nas 
seguintes 96h deben enviarse os acordos ao conxunto do CN. As responsábeis das Asembleas 
Zonais darán conta destes nas asembleas de zonas onde poderán ser mostrados posteriormente 
a calquera membro da organización se así o solicita, coa fin de que a información e a 
comunicación entre o CN e toda a militancia sexa totalmente transparente e eficaz. 

O Consello Nacional debe elaborar propostas e documentos a debate nas distintas asembleas 
do país, do mesmo xeito que debe recoller e valorar as propostas feitas nas mesmas asembleas. 

Artigo 15º 

As funcións do Consello Nacional serán: 

a) Dirixir o traballo táctico e estratéxico a partir dos acordos xurdidos da Asemblea 
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Nacional. 

b) Convocar as Asembleas Nacionais Ordinarias ou Extraordinarias e elaborar os 
documentos precisos para as mesmas. 

c) Manter e ampliar as relacións con outras organizacións galegas ou internacionais. 

d) Planificar e rexer o patrimonio e os recursos financeiros e materiais da organización. 

e) Proporlle á Asemblea Nacional a existencia dunha cota extraordinaria en situacións 
puntuais xustificadas. 

f) Garantir o cumprimento dos acordos emanados da Asemblea Nacional. 

g) Realizar o traballo nacional que se requira. 

h) Render contas perante a Asemblea Nacional. 

i) Someter á aprobación da Asemblea Nacional o balance económico da organización. 

j) Traballar pola expansión organizativa. 

k) Realizar seguimento constante da actividade da organización de cara á consolidación 
organizativa no campo do movemento estudantil. 

l) Representar a promoción pública da organización. 

m) Elaborar as comunicacións públicas da organización ou, no seu caso, escoller á 
persoa/persoas que as elaborarán. 

n) Elaborar planos de actuación, recollendo e analizando as propostas da base da 
organización. 

Artigo 16º 

Son deberes das integrantes do Consello Nacional: 

a) Acudir regularmente ás xuntanzas de dito organismo e participar activamente de todos 
os debates. 

b) Elaboración periódica de documentos que recollan propostas tácticas para a concreción 
da actividade de cada área nos distintos espazos da organización. 

c) Desenvolver o traballo da súa responsabilidade acordado nas xuntanzas. 

d) Velar pola realización do traballo acordado pola organización nos distintos espazos de 
actuación. 

e) Participar activamente dos demais órganos aos que pertence sen descoidar o traballo 
de base. 
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ÓRGANOS ZONAIS E AS SÚAS FUNCIÓNS 

Artigo 17º 

O máximo órgano zonal é a Asemblea de Zona que está formada polas integrantes da 
organización dentro dunha mesma zona, formadas polas comarcas ou localidades que a 
organización estableza. As zonas están constituídas por un mínimo de tres membros e deben 
limitarse de xeito que se asemellen o máximo posíbel ás comarcas do país, incorporando tamén 
a elas á militancia de Erguer que estude en centros próximos de comarcas próximas con zonas 
aínda non constituídas que así o desexaren.  

Estas deben reunirse como mínimo unha vez ao mes. As integrantes destes centros deberán 
traballar conxuntamente coa responsábel de expansión organizativa para ampliaren a base da 
organización na comarca e se constituíren en zona o antes posíbel. As asembleas de centro 
intégranse dentro da zona. 

Artigo 18º 

As funcións da Asemblea Zonal son as seguintes: 

a) Escoller a responsábel zonal. 

b) Definir as liñas de traballo a nivel zonal. 

c) Trasladar un informe económico periodicamente ao Consello Nacional, o cal será 
recollido e arquivado pola Responsábel Nacional de Finanzas. 

d) Elaborar un calendario bimensual, contando coas propostas das Asembleas de Centro, 
de actividades a realizar na zona. 

e) A convocatoria de asembleas debe facerse cun mínimo de 48h de antelación, 
acompañándoa dunha orde do día que poderá ser modificada. Nas seguintes 72h, 
após a celebración da asemblea, deben enviarse os acordos ás integrantes da 
Asemblea Zonal. 

RESPONSABILIDADES E AS SÚAS FUNCIÓNS 

Artigo 19º 

O Consello Nacional de ERGUER. Estudantes da Galiza, organizase nas seguintes 
responsabilidades: 

a) Responsábel Nacional de Organización. 

b) Responsábel de Comunicacións, Formación e Publicacións. 

c) Responsábel de Finanzas. 
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d) Responsábel de Expansión Organizativa e Implantación. 

e) Responsábel de Relacións Socio-políticas e Internacional. 

f) Calquera outra responsabilidade que a Asemblea Nacional ou o Consello Nacional vexa 
preciso no período interasemblear. 

Artigo 20º 

A persoa que sexa escollida Responsábel Nacional de Organización terá as seguintes 
competencias: 

a) Convocar as reunións nacionais e coordinar o traballo do Consello Nacional. 

b) Velar pola creación das actas e os documentos internos do órgano. Levar un seguimento 
da actividade nacional e da situación organizativa. 

c) Presidir e moderar as reunións nacionais. 

d) Coordinar o traballo das responsabilidades nacionais estando en constante 
comunicación coas responsábeis das mesmas. 

Artigo 21º 

A persoa que sexa escollida Responsábel Nacional de Finanzas e Relacións Institucionais terá as 
seguintes competencias: 

a) Coordinar a acción da organización no eido institucional de representación do 
estudantado (Xuntas de Facultade, Claustro, Consellos de Goberno, Consellos Escolares, 
etc.). 

b) Coñecer as diferentes normativas educativas do marco galego, revisando 
periodicamente os cambios que se produzan nas mesmas e velando pola información 
do conxunto da organización neste aspecto. 

c) Levar o control detallado das contas da organización trasladando a información 
actualizada a cada CN. 

d) Asegurar, xunto coas responsábeis zonais, o pagamento das cotas extraordinarias, en 
caso de se estabelecer. 

e) Procurar vías de financiamento e ter coñecemento sobre as diferentes subvencións para 
solicitalas. 

f) Elaborar un libro de contas onde se       recolla toda a información económica. 

g) Xestionar, conxuntamente co CN, o patrimonio da organización e controlar os gastos 
realizados, así como o seu abonamento á persoa correspondente.  
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preciso no período interasemblear. 

Artigo 20º 

A persoa que sexa escollida Responsábel Nacional de Organización terá as seguintes 
competencias: 

a) Convocar as reunións nacionais e coordinar o traballo do Consello Nacional. 

b) Velar pola creación das actas e os documentos internos do órgano. Levar un seguimento 
da actividade nacional e da situación organizativa. 

c) Presidir e moderar as reunións nacionais. 

d) Coordinar o traballo das responsabilidades nacionais estando en constante 
comunicación coas responsábeis das mesmas. 

Artigo 21º 

A persoa que sexa escollida Responsábel Nacional de Finanzas e Relacións Institucionais terá as 
seguintes competencias: 

a) Coordinar a acción da organización no eido institucional de representación do 
estudantado (Xuntas de Facultade, Claustro, Consellos de Goberno, Consellos Escolares, 
etc.). 

b) Coñecer as diferentes normativas educativas do marco galego, revisando 
periodicamente os cambios que se produzan nas mesmas e velando pola información 
do conxunto da organización neste aspecto. 

c) Levar o control detallado das contas da organización trasladando a información 
actualizada a cada CN. 

d) Asegurar, xunto coas responsábeis zonais, o pagamento das cotas extraordinarias, en 
caso de se estabelecer. 

e) Procurar vías de financiamento e ter coñecemento sobre as diferentes subvencións para 
solicitalas. 

f) Elaborar un libro de contas onde se       recolla toda a información económica. 

g) Xestionar, conxuntamente co CN, o patrimonio da organización e controlar os gastos 
realizados, así como o seu abonamento á persoa correspondente.  
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h) Coordinar e controlar a venda de material e a súa distribución entre as diferentes 
Asembleas Zonais. 

Artigo 22º 

A persoa que sexa escollida Responsábel Nacional de Comunicación, Formación e Publicacións 
terá as seguintes competencias: 

a) Elaborar plans comunicativos e boletíns de comunicación interna sempre que o CN o 
vexa necesario. 

b) Ocuparse da xestión das redes sociais e da web, así como asegurar a coherencia entre 
os diferentes perfís das zonas ou centros. 

c) Editar material, tanto informativo como axitativo. 

d) Encargarse da forma dos contidos que poidan crear outras responsabilidades. 

e) Encargarse de enviar os contidos correspondentes á prensa e aos medios de 
comunicación. 

Artigo 23º 

A persoa que sexa escollida Responsábel Nacional de Relacións Sociopolíticas e Internacionais 
terá as seguintes competencias: 

a) Manter relacións con organizacións galegas de carácter político e social. 

b) Participar daqueles organismos que teñen relación directa co tecido educativo. 

c) Manter o contacto coas organizacións estudantís de fóra do país coas que partillemos 
os principios ideolóxicos. 

d) Pular pola creación de espazos de traballo conxunto. 

Artigo 24º 

A persoa que sexa escollida Responsábel Nacional de Expansión Organizativa e Implantación 
terá as seguintes competencias: 

a) Elaborar plans para o espallamento da organización e estratexias para chegar a aqueles 
lugares ou sectores estudantís onde non temos presenza. 

b) Procurar ferramentas de traballo e comunicativas para facilitar a constitución de 
asembleas zonais, así como a súa propia expansión nos diferentes centros e vilas da 
zona. 

c) Coordinar a actividade zonal a nivel nacional, así como asegurar a correcta transmisión 
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da información en calquera ámbito organizativo. 

d) Elaborar e manter actualizado o censo nacional. 

Artigo 25º 

As funcións das responsábeis zonais será as seguintes: 

a) Pertencer ao Consello Nacional e informar dos sucesos da súa zona. 

b) Ter informada á zona dos acordos nacionais. 

c) Convocar as Asembleas Zonais. 

d) Coordinar o traballo entre as responsábeis de centro e comunicarlles os acordos do 
Consello Nacional. 

e) Manter as relacións sociopolíticas da zona, ou nomear a unha persoa encargada de 
facelo e referendada pola Asemblea de Zona. 

A COMISIÓN DE GARANTÍAS 

Artigo 26º 

A Comisión de Garantías é o órgano de resolución de conflitos de ERGUER. Estudantes da Galiza 
durante o período entre dúas Asembleas Nacionais. 

A Comisión de Garantías (CG) está formada por membros de ERGUER. Estudantes da Galiza 
elixidos pola Asemblea Nacional. As súas funcións serán: 

a) Interpretar as teses e actuar en caso de incumprimento. 

b) Velar de xeito activo porque se respecten os dereitos das integrantes. 

c) Mediar nos conflitos que puidera haber entre as integrantes. 

d) Elixir unha Secretaría que coordine a Comisión e sexa a persoa á que apelar. 

e) Elaborar un informe anual a partir do traballo (se houber), que será enviado ao Consello 
Nacional e presentado na AN. 

Artigo 27º 

A elección da Comisión de Garantías: 

A CG está formada por cinco membros e tres suplentes que se elixirán por listas abertas na 
Asemblea Nacional. 

É incompatíbel a pertenza á CG con calquera outra responsabilidade doutro organismo de 
Erguer. Estudantes da Galiza. Nese caso, a persoa afectada será substituída mentres dure o 
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exercicio da súa responsabilidade. 

No caso de que algunha persoa membro da CG abandone a organización, será substituída pola 
suplente que máis votos obtivera na elección. 

A elección da CG farase a partir da primeira Asemblea Nacional ordinaria. As competencias da 
CG, namentres non se realice esta, serán exercidas polo CN xurdido da AN Constituínte. 

Artigo 28º 

A CG actuará a petición de calquera membro que o solicite. Toda solicitude presentarase á 
Secretaría da CG directamente, e esta porá a disposición da organización un correo electrónico 
para unha maior axilidade. A Comisión de Garantías está obrigada a escoitar e a ter en conta os 
argumentos das dúas partes implicadas na reclamación antes de deliberar. As decisións que 
adopte deberán tomarse por maioría. Esta decisión terá un carácter definitivo e inapelábel. 

No caso de que algunha persoa integrante da Comisión de Garantías estea  directamente 
involucrada no conflito sobre o que ten que mediar deberá ser substituída por suplentes. 

A ASEMBLEA NACIONAL DE ACCIÓN FEMINISTA 

Artigo 29º 

A Asemblea Nacional de Acción Feminista é un órgano soberano e responsábel de estabelecer a 
liña política en materia de feminismo na nova organización. Está composta por todas as mozas 
da organización. 

A Asemblea Nacional de Acción Feminista escollerá unha Responsábel Nacional de Acción 
Feminista que se integrará no CN coa finalidade de facer partícipe ao conxunto da organización 
dos posicionamentos, campañas e actividades que a ANAF decida. 

Artigo 30º 

As competencias da Asemblea Nacional de Acción Feminista serán: 

a) Definir ou redefinir os principios e actuacións políticas e organizativas no eido 
antipatriarcal, definindo así tamén protocolos de actuación de cara a posíbeis 
comportamentos machistas tanto dentro como fóra da organización. 

b) Elaboracións de plans de traballo en materia feminista. 

c) Poder   decisorio   sobre   todo   aquilo   que   a   ANAF   considere   necesario   para   o 
desenvolvemento da mesma ou da propia organización. 

d) Elección da responsábel da Asemblea Nacional de Acción Feminista. 



Artigo 31º 

As competencias da Responsábel Nacional de Acción Feminista serán: 

a) Convocar e moderar as xuntanzas da ANAF. 

b) Coordinar o traballo da ANAF. 

c) Exercer a portavocía da ANAF. 

d) Elaborar textos e documentos formativos no ámbito do feminismo de xeito conxunto co 
resto da ANAF. 

Artigo 32º 

Para potenciar e facer máis áxil o traballo feminista nas zonas, en todas nas que sexa posíbel 
reuniranse as mozas que formen parte da ANAF constituíndo unha Asemblea de Acción 
Feminista. Esta terá como función denunciar e dar resposta ás actitudes machistas que se dean 
no ensino na zona e artellar as campañas e actividades en materia de feminismo que se fagan 
na zona. A AZAF escollerá unha responsábel que estará en contacto frecuente coa Responsábel 
Nacional de Acción Feminista e á que esta debe trasladar os acordos nacionais. 

CAPITULO V: SOBRE O REXIME ECONÓMICO 

Artigo 33º 

O patrimonio inicial da organización conformase o día da Asemblea Nacional Constituínte. Este 
patrimonio destinarase a cubrir as  actividades da organización e administrarase segundo as 
disposicións deste capítulo. Este patrimonio será xestionado pola persoa Responsable de 
Finanzas. 

Artigo 34º 

O peche de cada exercicio económico coincidirá coa celebración de cada Asemblea Nacional. 

Artigo 35º 

A organización manterase cos seguintes recursos: 

a) Cotas extraordinarias fixadas polo Consello Nacional á maneira de custo de ‘inscrición’ 
nunha Asemblea Nacional. 

b) Doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou 
particulares. 

c) Ingresos que se poidan percibir polo desenvolvemento das actividades da organización. 

d) Calquera ingreso que non incumpra os estatutos da organización. 
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e) A organización tamén percibirá ingresos a partir da venda de material editado pola 
mesma. 

Artigo 36º 

Para a disposición de fondos en calquera conta da organización en entidades bancarias Terán 
recoñecidas as súas sinaturas a responsábel de organización e a responsábel de finanzas. 

Artigo 37º 

Como entidade sen ánimo de lucro en ningún caso poderán ser distribuídos entre as asociadas 
os recursos obtidos pola organización. 
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CAPITULO VI:   SOBRE   A   MODIFICACIÓN   DE   ESTES   ESTATUTOS   E   DISOLUCIÓN   
DA ORGANIZACIÓN. 

Artigo 38º 

Estes estatutos poderán ser modificados en Asemblea Nacional Extraordinaria convocada para 
tal efecto, adoptados por 2⁄3 das asociadas. A convocatoria deberá ir acompañada do texto das 
modificacións propostas. 

Poderán ser modificados nunha Asemblea Nacional Ordinaria sempre e cando a aprobación da 
modificación (por 2⁄3 mínimo das integrantes da Asemblea) non interfira co Regulamento da 
mesma nin incapacite outros textos sometidos a debate na mesma. Nese caso a modificación 
dos Estatutos deberá acompañarse de todas as modificacións oportunas, sendo estas aprobadas 
ao momento de aprobarse a modificación dos Estatutos. 

Artigo 39º 

A organización poderá disolverse voluntariamente por acordo das asociadas adoptada por 2⁄3 
das asistentes á Asemblea Nacional Extraordinaria convocada con tal efecto. 

Artigo 40º 

Logo da acordada disolución, a Asemblea Nacional Extraordinaria designará tres asociadas que 
xunto á Responsábel de Organización e a Responsábel de Finanzas efectuarán a liquidación de 
bens, pagando débedas, cobrando créditos e fixando o haber líquido resultante. 

Artigo 41º 

O haber resultante, unha vez efectuada a liquidación, dotarase a outra organización non 
lucrativa galega con fins iguais ou semellantes que os desta organización. 
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INTRODUCIÓN Á TESE POLÍTICA 

A pandemia da COVID-19 deixou moitas secuelas no eido estudantil, cuxas consecuencias 
estaremos vivindo e analizando nos vindeiros anos. Dentro destas atopamos a caída drástica da 
calidade da docencia impartida, cambios nos modelos de avaliación sen ter en conta os cambios 
na docencia ou no contexto persoal das estudantes, taxas que aumentaron o prezo en 
proporción aos servizos ofrecidos, posta en perigo de profesorado nos centros de ensino medio 
por non contar coas infraestruturas necesarias, entre outras. 

A vida nun sistema en crise, sitúanos nunha posición complexa. Como fillas das clases populares, 
a nosa a etapa formativa vese afectada, retrocedendo e tomando unha nova óptica: 
formámonos para acceder rapidamente ao mercado laboral. O ensino pasa a ser apenas unha 
vía de acceso ao sustento vital, e non unha ferramenta para paliar as desigualdades sociais. 

Por outra banda, como habitantes dunha nación carente de estado propio e institucións que nos 
defendan como povo, sufrimos o encaixe e plans que o sistema capitalista e o imperialismo ten 
para o noso País. O espolio dos nosos recursos, o detrimento dos servizos públicos e o ataque 
deliberado ao rural, coa desindustrialización e ausencia de inversión en I+D lévanos a unha 
emigración sangrante e unha precariedade e temporalidade elevada, nun modelo turistificador, 
con escasas excepcións. 

Así, enfrontamos unha pandemia da COVID-19 na que atopamos unha Escola Pública incapaz de 
resistir calquera crise, inmersa nun pozo de recortes. O período de recuperación tras a peor 
época desta pandemia, marcado pola incerteza, serviu como contexto perfecto para camuflar a 
creación da primeira universidade privada no noso país, sentando un precedente. Foi este 
mesmo contexto de inseguridade, o que se aproveitou para a creación dun novo modelo de 
proba de acceso a estudos universitarios, para castigar mais a nosa lingua e identidade, 
perdendo espazos nas aulas e, por ende, nas casas e rúas da Galiza. 

Atopamos así que, para sorpresa de ninguén, o desmantelamento do sistema educativo público 
galego non era accidental. Mentres a Xunta denega investir máis cartos en bolsas educativas, 
investigación, manter abertos centros educativos públicos, pola outra banda firma a creación da 
Universidade Privada ABANCA. 

Estas condicións, lonxe de ser alleas á realidade das estudantes, marcan gravemente o contexto 
no que nós realizamos a nosa actividade: e recae en nós ser capaces de interpretar ditas 
condicións para saber transformar esta realidade. 

A actividade de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA, neste novo período, é vital que estea 
marcada pola reactivación da participación estudantil e o traballo activo, afianzando a nosa 
organización e extendéndoa aula a aulas. Como organización de referencia para as estudantes 
galegas, é un reto complexo que temos que asumir, sabendo os custos que implica. A nosa 
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organización debe loitar contra a actitude, hoxe en día tan espallada, do individualismo, de non 
cuestionar o sistema do que facemos parte e que podemos, aínda que con esforzos colectivos, 
mudar. 

O ensino, por gozar da capacidade de educar as xeracións que están por vir e, polo tanto, a 
sociedade que está por vir, sirve e é empregado como ferramenta do capital para cumprir ese 
mesmo propósito. E é tamén por iso polo que non nos podemos permitir unha organización 
estudantil feble. Partir da base de que só o conflito logra acadar dereitos, unha organización 
extensa, formada, forte, e consciente do seu cometido é esencial no actual contexto. ERGUER, 
como ferramenta das estudantes galegas debe servir para avanzar en conquistas para un ensino 
realmente popular e liberador, no que o uso do galego sexa unha realidade, que loite contra os 
roles de xénero e o patriarcado e que logra unha inclusividade real. A base da sociedade do 
futuro, aquela que queremos conquistar. 

Por iso, un dos obxectivos máis claros que se marcan nesta etapa interasemblear é a de volver 
poñer en valor a actividade estudantil e dos logros, pequenos ou grandes, que se conseguen coa 
mesma. Sendo conscientes e tomando perspectivas de que cada man sumada á loita, cada 
asemblea, actividade e loita, suma no mesmo camiño, e que só pode ser conquistado por nós: 
as estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN EN ENSINO MEDIO 

A COVID na docencia 

Os efectos da pandemia no Ensino Medio víronse agravados por unha situación de precariedade 
xeralizada na Escola Pública. A isto, sumóuselle unha xestión pésima, chea de contradicións e 
cambios nas “instrucións” ou “orientacións” por parte da Consellería, que por veces existían 
grazas á contestación sindical e social. 

Foron constantes a ocultación da información, e as decisións tomadas en base a criterios non 
sanitarios nin pedagóxicos, como a de non cubrir as baixas por mor da COVID. A isto sumouse a 
improvisación con respecto á organización do terceiro trimestre, mesmo no tramo final da 
ABAU. 

Neste contexto, a fenda dixital existente no noso País, eminentemente rural, foi algo que 
demostrou a incapacidade e falta de medios á disposición do Ensino Público. A centralización e 
mando único tomado durante a crise foi unha escusa para a oposición política formal e evasión 
de responsabilidades por parte do Goberno Galego.  

A LOMLOE 

Como é a tónica xeral do Estado Español e nos distintos gobernos do Partido Popular e do Partido 
Socialista, o conxunto da lexislación faise de costas á comunidade educativa, cuestión máis grave 
no caso das nacións sen Estado. 

Neste caso, a pesar do avance que supón que a relixión non limite a elección doutras materias, 
perdeuse a oportunidade de eliminar calquera doutrina na escola pública, sabendo que existirá 
a continuidade do ofrecemento de notas altas para captar matrícula. 

Na atención á diversidade, sen compromisos efectivos ou contrastábeis, nin dotación de 
recursos humanos. Quedando apenas en referencias en papel. Isto é unha constante no 
conxunto da lei: máis aló dos principios máis abertos e linguaxe máis adaptada, atopamos un 
ensino carente de medios que permitan levar a cabo calquera destas referencias. 

A maiores, dentro desta lei atopamos novos cambios con respecto aos exames extraordinarios 
e á promoción. A modificación destes, pasándoos de setembro a xuño, foi unha medida que non 
cumpriu a que debería ser a súa meta final: o avance cara a avaliación continua. As probas e 
exames finais non seguen criterios pedagóxicos;  son un modelo elitista e meritocrático, e deixan 
nun segundo plano as competencias adquiridas ao longo do curso escolar.  

Con todo, a Consellería opúxose a calquera avance, incluso sobre o papel. O traballo deste 
órgano non é outro que o de oposición ao Goberno Central baixo os intereses do Partido Popular 
en Galiza. Así, as indicacións contradín a nova lei, poñendo en consideración os estándares da 



organización debe loitar contra a actitude, hoxe en día tan espallada, do individualismo, de non 
cuestionar o sistema do que facemos parte e que podemos, aínda que con esforzos colectivos, 
mudar. 

O ensino, por gozar da capacidade de educar as xeracións que están por vir e, polo tanto, a 
sociedade que está por vir, sirve e é empregado como ferramenta do capital para cumprir ese 
mesmo propósito. E é tamén por iso polo que non nos podemos permitir unha organización 
estudantil feble. Partir da base de que só o conflito logra acadar dereitos, unha organización 
extensa, formada, forte, e consciente do seu cometido é esencial no actual contexto. ERGUER, 
como ferramenta das estudantes galegas debe servir para avanzar en conquistas para un ensino 
realmente popular e liberador, no que o uso do galego sexa unha realidade, que loite contra os 
roles de xénero e o patriarcado e que logra unha inclusividade real. A base da sociedade do 
futuro, aquela que queremos conquistar. 

Por iso, un dos obxectivos máis claros que se marcan nesta etapa interasemblear é a de volver 
poñer en valor a actividade estudantil e dos logros, pequenos ou grandes, que se conseguen coa 
mesma. Sendo conscientes e tomando perspectivas de que cada man sumada á loita, cada 
asemblea, actividade e loita, suma no mesmo camiño, e que só pode ser conquistado por nós: 
as estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

SITUACIÓN EN ENSINO MEDIO 

A COVID na docencia 
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improvisación con respecto á organización do terceiro trimestre, mesmo no tramo final da 
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Neste contexto, a fenda dixital existente no noso País, eminentemente rural, foi algo que 
demostrou a incapacidade e falta de medios á disposición do Ensino Público. A centralización e 
mando único tomado durante a crise foi unha escusa para a oposición política formal e evasión 
de responsabilidades por parte do Goberno Galego.  

A LOMLOE 
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perdeuse a oportunidade de eliminar calquera doutrina na escola pública, sabendo que existirá 
a continuidade do ofrecemento de notas altas para captar matrícula. 
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A maiores, dentro desta lei atopamos novos cambios con respecto aos exames extraordinarios 
e á promoción. A modificación destes, pasándoos de setembro a xuño, foi unha medida que non 
cumpriu a que debería ser a súa meta final: o avance cara a avaliación continua. As probas e 
exames finais non seguen criterios pedagóxicos;  son un modelo elitista e meritocrático, e deixan 
nun segundo plano as competencias adquiridas ao longo do curso escolar.  

Con todo, a Consellería opúxose a calquera avance, incluso sobre o papel. O traballo deste 
órgano non é outro que o de oposición ao Goberno Central baixo os intereses do Partido Popular 
en Galiza. Así, as indicacións contradín a nova lei, poñendo en consideración os estándares da 
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antiga LOMCE, actuando empeorando os criterios de promoción, continuando na insistencia en 
probas de avaliación final. O resultado: maior burocracia e trabas ante calquera avance. 

Como resultado, na ESO atopamos un retroceso da Lingua Galega, Matemáticas, Bioloxía e 
Xeoloxía. No caso das materias de libre configuración, aínda que se debe manter a oferta por 
parte dos centros, a existencia de competencias e cargas de interese terxiversan a demanda das 
mesmas.  

En 2º de Bacharelato, Historia da Filosofía perde 1 hora, desaparece a posibilidade de ofertar 
materias de libre configuración do centro, e elimínanse optativas como Ciencias da Terra e o 
Medio Ambiente, Fundamentos de Administración e Xestión, Imaxe e Son ou Electrotécnica.  

O caso máis grave atopámolo na negación da optativa de Xeografía e Historia de Galiza, materia 
que debería ser obrigatoria para o conxunto do estudantado de Bacharelato. Tamén no caso das 
modalidades artísticas, onde a materia Música non poderá ser ofertada como optativa en todos 
os centros agás nos poucos nos que a Xunta autorice o Bacharelato Xeral, ou na limitación do 
ensino da Lingua Portuguesa no ensino galego, unha medida política que persegue evitar a 
concienciación do estudantado do valor da súa lingua e da relación destas co espazo lusófono.  

 O deseño curricular implantado pola LOMLOE, desenvolvido pola Consellaría mediante os novos 
decretos, non implica ningunha mellora substancial. Ante isto a administración educativa galega 
preferiu non exercer as súas competencias.  Así, a Xunta continuou co ataque ao noso País, 
eliminando calquera posibilidade de afondar no coñecemento da nosa realidade histórica, social 
e cultural. Exemplo claro foi o borrado dos obxectivos xerais tanto na ESO de: 

• Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade 
galega, ou a outras culturas do mundo. 

• Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galiza, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

• Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galiza, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

O mesmo para o caso de Bacharelato, onde: 

• Non se cita nin sequera o Estatuto de Autonomía de Galiza como elemento de referencia 
dos valores para adquirir unha conciencia cívica, limitándose por primeira vez á 
Constitución como única referencia.  

• Deixan fora dos criterios xerais a referencia a unha sociedade que favoreza a 
sustentabilidade. 

• Deixan sen citar, dentro das desigualdades existentes, e como un exemplo a salientar “a 
violencia contra a muller” e a “atención especial ás persoas con discapacidade”. 

• No obxectivo relacionado coa investigación e a sensibilidade e respecto cara ao medio 
ambiente eliminan “e a ordenación sustentábel do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego”. 

• “Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galiza, e contribuír 
á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado”. Isto atopámolo na 
continuidade do Decreto do Plurilingüismo, que continua prohibindo impartir materias 
do ámbito científico tecnolóxico en galego. 

Temos, polo tanto, xa Xunta de Galiza un dos maiores piares dos ataques ao noso País, dende a 
base da sociedade: negándonos o acceso á nosa historia, cultura e lingua, buscando moldear 
unha sociedade muda con respecto aos agravios que sofre Galiza. 

O novo modelo de selectividade: máis incerteza e menos solucións 

O actual modelo de acceso á Universidade contou xa cunha forte oposición social coa entrada 
da selectividade. Logo, coa ABAU e as reválidas, avanzaríase neste proceso de elitización do 
ensino. En pleno 2022, este proceso continúa: para 2026 preséntanse novos cambios, cunha alta 
incerteza. O número de exames verase reducido á metade, eliminando materias como Historia 
e Filosofía. Achégase unha proba de competencias denominada “proba de madurez académica”, 
cuxo contido e criterios nada se saben. 

De forma resumida, aínda sen coñecer a súa aplicación real, este novo modelo non soluciona os 
problemas estruturais que se arrastran desde a aplicación da selectividade: elitismo, probas 
pouco pedagóxicas e reais, e unha avaliación externa e non integral. 

Continúan os ataques ao Ensino Público 

A lóxica de desgaste á Escola Pública por parte do Partido Popular continúa na actualidade. Ao 
final deste ano lectivo, coñeciamos o recorte en profesorado na práctica totalidade dos centros 
educativos con continuas alertas por parte das direccións e profesorado do que isto pode supor 
para o correcto funcionamento do noso ensino. Para isto, utilízanse as supresións de prazas, 
cunha absoluta ausencia de transparencia para evitar o control dos criterios empregados. 

A redución de prazas supuxo unha porcentaxe incluso superior á contratación de reforzos 
COVID, o que estaría a implicar unha rebaixa na cifra de profesorado con respecto aos anos 
prepandemia. Nalgúns centros dáse o caso de que esta redución vén acompañada dun aumento 
na matrícula e incluso dos números de grupos, polo que a situación resulta insostíbel: as 
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condicións nas que se traballará nos IES e CPIs serán moito peores. Ademais, estes recortes 
xeran no persoal interino e substituto unha inestabilidade laboral e persoal. As poucas 
expectativas de conservar os seus postos de traballo que dependen exclusivamente das 
xubilacións. 

Estes recortes no noso ensino público estanse a producir a expensas do medre dos cartos 
destinados nos últimos orzamentos á privada e concertada. Segundo os últimos datos ofrecidos 
pola CIG, en comparación co ano 2021, os fondos destinados ao ensino concertado 
incrementáronse nun 98%, un dato maior que as propias contas xerais da Consellería de 
Educación, 74,5%.  

Xa nas contas do 2020 o financiamento do ensino concertado medraba tamén por riba do 
investimento no ensino público: o conxunto dos concertos e das diversas axudas ao ensino 
concertado subían un 2,51%, mentres que a suba xeral de Educación ficaba nun 2,03%.  

Esta política continua na actualidade máis inmediata: a un mes do inicio de curso, a Consellería 
recorta 33 unidades en educación infantil e 26 en educación primaria, un total de 59 unidades. 
Isto tradúcese en 100 docentes menos. Así, 8 de setembro, o curso comezou cun total de 747 
prazas de profesorado sen cubrir. O resultado foi que o curso 22/23 comezou con 717 docentes 
menos. O segundo peor dato nos últimos 13 anos. No en tanto, 30 días antes, a Xunta destina 
ao ensino concertado un valor de 1.287.332€ para a atención especializada. Cómpre así analizar 
que a situación do ensino medio non é casual. Senón que se trata dun plan de desgaste e 
infradotación de medios económicos e humanos ao ensino público, permitindo así a retórica da 
necesidade do ensino concertado, e abrindo a porta ao negocio coa educación. Fica así o escalón 
medio do ensino como unha etapa que non permite unha formación completa e integral, 
negándonos o dereito ao coñecemento como tal, fóra dun marco que non sexa proveito para o 
sistema económico como man de obra produtiva. 

Por outra banda, cómpre salientar o esquecemento da nosa lingua no ensino público. O fomento 
da lingua galega caía nun 22,64% con respecto ao 2021, perdéndose así, na partida principal – 
as campañas de normalización lingüística – un de cada catro euros investidos no curso actual. 
Pola contra, si atopamos un medre nas partidas destinadas a empresas privadas (máis do 30% 
por segundo ano consecutivo) e a centros concertados (máis dun 11%).  

En resumo, os cartos destinos aos centros educativos públicos do noso país son os que saen peor 
parados, xunto cos destinados á normalización lingüística que segue a ser o ámbito máis 
desprezado pola Consellaría de Educación, xusto cando todos os informes advirten da situación 
de emerxencia para a nosa lingua pola perda de alumnado galegofalante e polo mantemento 
dunha política involucionista na defensa do noso idioma. 
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A discriminación e os ataques ao rural 

A realidade rural do noso País, lonxe de ser unha singularidade ou fortaleza é unha desigualdade. 
O Partido Popular teima coa desertificación do rural para poñelo a servizo de entramados 
económicos, así, os recortes en servizos son esenciais para imposibilitar unha vida digna no rural. 

No caso do ensino, a fenda tecnolóxica é mais notoria, carecendo de solucións efectivas por 
parte da Consellería. A maiores, a opcionalidade de materias vese reducida por limitacións 
impostas: xa sexa pola falta de profesorado ou porque non se permite polo número de alumnado 
matriculado, algo que carece de sentido non ter unha aplicación propia para as áreas rurais. 
Entre estas, atópanse para o caso de Bacharelato materias que ponderan de forma específica 
para o acceso a determinadas carreiras Universitarias. Con todo, grazas á mobilización social e 
aos esforzos do corpo docente, tense constatado a viabilidade para impartir destas materias, 
posibilitando que as estudantes academos eses obxectivos formativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8

SITUACIÓN EN FP 

A Formación Profesional é, seguramente, o eido no que podemos constatar con máis dureza a 
progresiva posta do ensino ao servizo dos intereses do mercado. Ao mesmo tempo, esta 
modalidade de estudos segue inda a sufrir o estigma dos prexuízos elitistas que caen sobre o 
estudantado que opta por esta vía de formación, que é entendida, tanto por boa parte da 
opinión pública como pola administración, como “de segunda”, fronte aos estudos 
universitarios. 

A chegada da FP DUAL: a privatización encuberta 

A reorganización da FP en Básica e Dual xa ten sido analizada pola nosa organización como unha 
manobra que atendeu aos intereses das grandes empresas que buscan fornecerse de man de 
obra barata. Na maioría dos casos, a formación nos centros de traballo non é tal, senón unha 
incorporación directa do alumnado á cadea de produción. 

Esta viuse incrementada aínda coa entrada en vigor no 2022 da nova lei de FP que veu a supor 
a conversión da antiga FP Básica nunha nova modalidade de FP Dual Xeral que, a diferenza  de 
anteriores formas de dualidade, deixa de recoñecer como relación laboral remunerada as 
prácticas en empresas privadas, afondando aínda máis na precarización e desregulación desta 
forma de traballo. 

A maiores, fica reforzada a figura dos titores ou titoras designadas pola empresa, até o punto de 
darlle entrada nos centros para participar na avaliación final do alumnado e blindando a súa 
participación na selección do alumnado, implicando recorte de profesorado para a Formación 
Profesional, xa actualmente maltratada. 

O caso máis extremo neste senso é a chegada da posibilidade de que as empresas poidan formar 
aos seus propios traballadores e traballadoras para a obtención de títulos oficiais, quedando o 
profesorado dos centros educativos exclusivamente para a avaliación deses resultados de 
aprendizaxe, feito que supón tamén deixar nun lugar secundario o profesorado e reducirlle 
capacidade para formar parte na formación continua. Así, a Formación Profesional pode pasar 
a ser unha axencia de expedición de títulos, sen carácter formativo propio. 

Un novo avanzo no ensino privado: a nova reorganización da Formación Profesional 

A esta nova situación legal hai que engadir, igualmente, a acción privatizadora do Partido 
Popular na Xunta que vén actuando mediante a autorización de ofertas educativas concertadas 
ou subvencionadas ao tempo que se recorta a oferta pública. Desta forma continúanse sostendo 
centros privados con fondos públicos.  

Nos últimos tempos observamos como a oferta de ciclos formativos foi reducíndose cada vez 
máis ás cidades, borrando das vilas do país os ciclos máis especializados que foron substituídos 
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por ciclos de menor custo económico para á Xunta ou mesmo sendo eliminados por completo. 
Esta situación pon ás estudantes na obriga de desprazarse fóra das súas vilas, afrontando os 
grandes custos de transporte (por falta de medios públicos) que isto implica. Cando os 
desprazamentos son de longa distancia, normalmente cara as cidades, as estudantes ven como 
a isto se engade a problemática do alugueiro.  

Ante isto, as estudantes atópanse abandonadas: as bolsas son practicamente inexistentes e as 
poucas que hai son insuficientes e mal planificadas, negándose a axuda a aquelas que teñen que 
desprazarse en bus máis dunha hora para chegar ao seu centro de estudos, alegando 
proximidade xeográfica. Unicamente existen residencias públicas (os denominados CRD - Centro 
Residencial Docente) para FP en tres municipios do país (Vigo, A Coruña e Ourense), nos que a 
entrada vén determinada por puntuación e onde a media académica ten unha importancia 
significativa. Ademais, para o mantemento da praza, o alumnado non pode volver cursar o 
mesmo curso nin cambiar dúas veces o seu módulo formativo, sendo un sistema alleo ás 
condicións das propias estudantes.  

Con respecto ás bolsas, o alumnado de estudos posobrigatorios non universitarios atópase coa 
inexistencia de axudas propias para este ensino, contando só coas MEC. Con isto, vese como as 
estudantes da FP se atopan nunha situación na que o clasismo e o desamparo institucional se 
agravan especialmente. 
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SITUACIÓN NA UNIVERSIDADE 

Un sistema Universitario infradotado e infrafinanciado 

Vivimos nos últimos anos un proceso acelerado de mercantilización e desmantelamento da 
universidade pública galega. Neste contexto, aos recortes e a falta de financiamento que 
enfrontan as universidades galegas, súmaselle a competencia continua polos escasos recursos, 
así como pola docencia de titulacións. Esta competitividade e falta de coordinación leva consigo 
un gran desgaste, no lugar de impulsar as potencialidades do sistema universitario galego (SUG). 
Así, non renunciamos á unha única Universidade Galega, pública, popular e ben dotada, como 
único modelo viábel para as necesidades do noso País. 

Neste contexto, a lexislación abriu a porta das universidades ao capital privado e as grandes 
empresas, que ocupan un posto privilexiado nos Consellos Sociais, decidindo o futuro da 
universidade en función das necesidades do mercado e limitando o goberno e autonomía 
universitaria. Así, chegouse ao momento actual, coa entrada en xogo da  Universidade Privada 
de ABANCA, e co apoio da Xunta de Galiza, gobernada polo Partido Popular.  

Esta entidade, que pretendía iniciar a súa actividade o vindeiro curso, entra en competencia coa 
Universidade Pública Galega, ofrecendo titulacións unicamente a quen poida pagar por elas e 
inseridas por completo no pensamento neoliberal. 

O desmantelamento da Universidade Pública vai acompañado da perda continua de calidade e 
servizos, así como dunha progresiva elitización. A falta de recursos, o deterioro das 
infraestruturas e a eliminación de servizos básicos como poden ser as reprografías ou 
comedores están á orde do día no SUG, sen o financiamento outorgado pola Xunta ás 
universidades mostra un interese mínimo por reverter esta situación. 

A chegada de Bolonia e un sistema a cabalo entre leis antipopulares e privatizadoras 

Desde o ano 2008, a aplicación do denominado Plan Boloña ao ensino trouxo consigo un modelo 
que reducir as horas de estudo para permitir a rápida inserción do estudantado no ámbito 
laboral. Con isto, ademais de mermarse a calidade e cantidade de contidos, seguiuse 
perpetrando a adaptación do conxunto do saber á aplicación inmediata no mercado: coas 
estudantes como man de obra especializada. 

A maiores, isto implicou tamén un novo modelo de funcionamento na avaliación e impartición 
de contidos: cunha presencialidade e lóxicas propias doutros escalóns do ensino, carentes de 
sentido e que condicionan a totalidade da etapa posobrigatoria. Así, a día de hoxe é realmente 
complexo e excepcional compaxinar estudos con traballo, eliminando o acceso á Universidade 
por motivos económicos: estuda quen pode. 

 

Isto implica que actualmente, cun 3+2 non realmente aplicado, os Graos perden peso, facendo 
de parte introdutoria que leva a un sistema de mencións que volta enfrontar as distintas 
Universidade. Logo, a necesidade dun posgrao, cunhas taxas e custos moito mais elevados, e de 
oferta reducida, serve ao mesmo tempo de adaptación total dos coñecementos ao mercado 
laboral, ao mesmo tempo que criba unha vez mais as estudantes por motivos socioeconómicos. 

A instauración dun modelo clasista 

Nun xeral, a universidade está sempre marcada polo clasismo: o requirimento dunha nota que 
en moitos casos só reflicte a cantidade de recursos da familia do estudante, a ausencia dun 
sistema de bolsas axeitado aos graos que se solicitan (cunha exixencia de rendemento que en 
moitos casos fai insostible a permanencia na mesma) e os negocios que se fan en torno aos 
contidos das materias (academias, venda de apuntamentos ampliados para aprobar) fan que 
manterse na universidade sexa practicamente un privilexio. 

As taxas universitarias elevadas, a diminución e a escaseza de bolsas, a necesidade de combinar 
estudos e traballo ou os gastos inasumíbeis en transporte e vivenda constrúen un muro cada 
vez máis alto que limita o acceso das clases populares ao ensino superior. No caso de 
estudarmos lonxe da casa, contamos cunha rede de transporte insuficiente e cuns prezos moi 
elevados. A isto temos que sumar o custo do aloxamento, pois as prazas en residencias públicas 
son insuficientes, mentres que asistimos a unha suba desorbitada do prezo dos alugueiros. 

Así, co paso dos anos, auméntanse as dificultades das estudantes galegas para acceder ao ensino 
superior, afogadas polas taxas e as bolsas insuficientes que levan a moitas mozas a abandonar 
os seus estudos. Por outra banda, vemos que no actual modelo ao rematar os nosos estudos de 
grao atopámonos coa necesidade ou mesmo obrigatoriedade de cursar un mestrado para 
completar a nosa formación e poder acceder ao mercado laboral. Isto leva consigo un 
desembolso económico moito maior, que non está ao alcance de todas. 

Aparellada a esta cuestión, vemos necesario subliñar que a folla de ruta do sistema está centrada 
na expulsión das clases populares do ensino universitario. Alén das cuestións de carácter 
económico, se analizamos as mudanzas no ensino secundario podemos ver como se pasa dun 
modelo de ensino integral a un modelo de carácter máis técnico, que intenta eliminar o 
pensamento crítico e a formación intelectual das estudantes, co fin de alimentar ao capital 
mediante a inserción de man de obra especializada mais totalmente individualizada e sen 
capacidade de contestación. 

O golpe final: a chegada da Universidade Privada a Galiza  

Os xa mencionados ataques aos sectores públicos conducen á luz verde por parte do 5 Partido 
Popular na Xunta de Galiza e o PSOE no goberno do Estado, á implantación da primeira 
Universidade Privada na Galiza promovida pola Afundación de ABANCA, nun camiño á 
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privatización do ensino. Un proxecto totalmente contrario á realidade galega. Ofrece unha 
duplicidade de grados xa existentes nas Universidades Públicas, nun exercicio de competencia 
descarada, e excluíndose ademais a lingua galega da docencia. Mentres, a Xunta nega a 
posibilidade de ampliar prazas ás universidade públicas alí onde si é preciso e continúa dando 
as costas á necesidade dunha financiación digna que permita ás universidades desenvolver a súa 
misión educativa sen precariedade. 

 A situación é crítica xa que a creación dunha Universidade Privada afectaría tamén aos xa 
nomeados escasos recursos das Universidades Públicas: coa desviación de fondos públicos, 
perda do financiamento privado nas investigacións públicas, éxodo de profesores cara á privada 
por mellores contratos, maior descenso do alumnado, competencia propagandística desleal, 
entre outras consecuencias enmarcadas nunha estratexia máis ampla de desmantelamento do 
ensino superior galego que leva anos a desenvolver o Partido Popular dende a Xunta. 

Exemplo disto é a formación do profesorado na Galiza cuxas prazas ofertadas e reguladas pola 
Consellería de Educación distan de cubrir a oferta de prazas de profesores ou a demanda por 
parte do alumnado. Isto só pode ser cualificado como unha deriva á privada encuberta, que 
obriga ao estudantado galego ben a saír do país ben a buscar o título en universidades privadas 
a distancia. 

O proxecto de Universidade Privada que pretende implantar ABANCA a través de Afundación, 
co beneplácito do Partido Popular, é un atentado en contra do ensino público e da igualdade de 
oportunidades. Non podemos aceptar a venda de títulos universitarios atendendo á capacidade 
económica de cadaquén, que responden á reprodución das clases dominantes e do status 
socioeconómico destas. O dereito á educación pública universal supón un piar imprescindíbel 
para construír unha sociedade democrática. Sen uns servizos públicos para todos e todas non é 
posíbel camiñar cara á construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria. Por iso, a educación 
non debe converterse nunca nun negocio, nunha mercadoría máis. 

Bolsas: as axudas aos méritos 

As axudas ás estudantes na continuación dos seus estudos están marcadas pola meritocracia. 
As esixencias dun mínimo de créditos aprobados que sempre ascende do 60% (porcentaxe que 
varía segundo o grao, marcando unha diferencia innecesaria sobre a dificultade aparente das 
materias) expón ao estudantado máis vulnerable, obrigándoo moitas veces a abandonar e a 
devolver o importe que lle foi facilitado o anterior ano. 

Ademais, o cambio ou o estudo dunha nova carreira ou mestrado supón a perda automática da 
bolsa, imposibilitando a finalización satisfactoria dos estudos ás estudantes que non teñan unha 
situación económica que llo permita: unha vez máis, o sistema converte un dereito básico como 
é o estudo nunha cuestión de méritos e de clase. 
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Residencias 

A situación das residencias galegas está marcada pola diferencia de xestión das tres 
universidades e pola concesión ás empresas privadas. Desglosándoo, teriamos o seguinte: 

• Na USC contan con varias residencias e colexios maiores en ámbolos dous campus (Lugo 
e Santiago de Compostela). Os criterios para a entrada nas mesmas atenden a un 
baremo onde hai dous criterios: o académico (puntuado sobre 3,6 puntos) e o 
económico (sobre 4,4) . Ademais, para a continuación na mesma o alumnado debe 
superar un mínimo de 42 créditos (no caso de ter matrícula parcial, un 75%). De novo, a 
meritocracia xoga un papel importante no acceso á vivenda pública. 

• Na UDC contan con unha residencia pública por campus (A Coruña e Ferrol), cunha 
oferta de prazas bastante limitada (108 e 25 respectivamente) e cun baremo que avalía 
os anteriores criterios dándolle igual importancia (4 puntos para o académico e 4 para 
o económico segundo renda). Neste caso, para a continuidade no aloxamento vén 
determinada pola nota media, diferente nas carreiras técnicas. 

• Na UVigo non existen residencias plenamente públicas. Só en dous dos campus 
(Ourense e Vigo) atópase un modelo concertado a cargo da empresa RESA. Debido a 
isto, non existen criterios económicos para o acceso, os prezos son moi superiores ao 
resto das universidades galegas e non existen bolsas propias para as residentes nas 
mesmas. 

En resumo, na xestión das residencias galegas perpetúase un modelo de universidade con 
concesións ao privado sobre o público e definidas na súa totalidade polos méritos e o clasismo. 

Unha ferramenta do individualismo e a perda da identidade colectiva 

A Universidade, en troques de actuar como centro de coñecemento e creación de pensamento 
crítico, así como garante do progreso social, convértese nun espazo hostil que trata as 
estudantes como meros produtos que introducir no mercado laboral, promovendo a idea do 
ensino como competición. O alumnado vese así arrastrado a un individualismo extremo, no que 
se normaliza a venda de apuntamentos e a sabotaxe entre compañeiras no canto de apostar 
pola cooperación e a aprendizaxe colectiva. 

Así, a colectividade e a posibilidade de apertura de calquera crítica ao pensamento dominante 
convértese nunha tarefa case imposíbel. Afogadas pola situación socioeconómica e nun corset 
académico que monopoliza a nosa vida, a militancia consciente e o todos os problemas e 
renuncias que esta trae parecen ser inasumíbeis. 

A maiores, serve como ataque último en prol da desaparición da nosa identidade. Por un lado, 
o emprego do idioma está reducido en moitos casos ao cupo mínimo do 20% das materias. 
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Porén, moitos docentes acaban por baixar ese mínimo, habendo graos cunha porcentaxe ínfima 
de docencia en galego (a favor do español e doutras linguas estranxeiras). Por outro, non se 
aposta por unha área de coñecemento e cooperación no conxunto do noso País, co consecuente 
marco de traballo desde unha óptica de realidade nacional. 

A isto súmanse o conxunto de lóxicas ás que nos vemos expostas no día a día, as presións diarias 
sobre o modelo vital que se nos mostra conducen ao mesmo: crecer individualmente e buscar 
un espazo na sociedade actual. Nunca pensar na existencia de algo mellor colectivamente, de 
outros valores, formas e modelos, ou de cuestionar o establecido. 

Así e todo, non son só as condicións materiais a espallar o individualismo nas estudantes galegas. 
Existen unhas lóxicas de pensamento que o favorecen, que fan fincapé na idea do individuo 
como consumidor non só xa de formación para atopar un posto de emprego mellor, senón da 
idea do individuo como consumidor de ideoloxía. Isto é un problema xeral da sociedade actual 
que tamén afecta ás estudantes, facéndolles ver ás organizacións estudantís como algo inútil ou 
innecesario e desmobilizándoas. 

A hexemonía desta lóxica é algo a combatermos como organización. Participar na nosa 
organización non pode verse coma un acto de identificación ideolóxica ou algo meramente 
divertido que se fai para satisfacer unha necesidade individual. As mensaxes deste tipo 
perpetuarían esa lóxica. É preciso facermos ver ás estudantes galegas que a mellor forma para 
resolver os seus problemas é organizarse de forma colectiva para atopar solucións e mobilizarse 
para facelas efectivas. 

A COVID no SUG 

A pandemia da COVID tivo unha grande repercusión no Ensino Universitario, en dúas grandes 
vertentes, por un lado o propio día a día nas aulas. A incerteza e descoñecemento de como se 
ían impartir os contidos e como sería a avaliación foi unha constante para a totalidade das 
materias, sendo practicamente cada unha realidade distinta. Por outro, existiron problemas 
específicos para os casos dos prácticums, das materias con alto contido práctico, as prácticas 
externas e os traballos de fin de grao (nomeadamente aqueles con parte práctica). Isto 
condicionou por unha parte non só poder levar a cabo estas materias con normalidade, cousa 
imposible, senón a posibilidade de promocionar e a obtención do título Universitario, coa 
conseguinte continuidade dos estudos. 

A isto sumóuselle o agravante do confinamento, coa situación das estudantes que se atopaban 
fóra do fogar, ou aquelas que voltaron aos mesmos. Estas non atopaban neles un espazo no que 
poder desenvolver a súa actividade académica, con falla de medios, ou tendo deixado por veces 
apuntamentos, material nas súas residencias durante o curso, co conseguinte gasto a maiores 
dun espazo que non estaba a ser utilizado. 

Así, cada situación persoal, a os efectos da pandemia na saúde mental, e á carga dos coidados 
sumóuselle a crise económica: o peche temporal de empresas, os despedimentos e atrasos no 
cobro do ERTE fixeron con que novamente os sectores condicionados foran os economicamente 
máis febles. 

Ante isto, a nosa organización desenvolveu un traballo de intentar velar polos dereitos nun 
contexto de total descoñecemento. Reunímonos e demandamos aos 3 equipos de goberno das 
Universidades unhas peticións de mínimos, aínda sabendo da complexidade da situación e da 
nosa imposibilidade de mobilizar estudantes ante calquera problemática. Con todo, as decisións 
dependían de cada profesor, de  cada materia e exame, podendo apenas servir como rede de 
seguranza os acordos acadados, mais si tendo solventado os problemas de promoción e parte 
práctica. 

O transporte no ensino 

O transporte no ensino segue a ser unha grande eiva do sistema, podemos observar como anos 
de recortes e o servilismo cara as grandes empresas privadas do sector por parte das 
administracións da Xunta e do estado deixaron unha situación insostible de precariedade no 
transporte. Liñas desaparecidas, horarios reducidos, frecuencias insuficientes e o aumento dos 
prezos súmanse ós xa innumerables problemas que arrastraba a mobilidade. Ante esta 
problemática non houbo máis que promesas incumpridas e plans imaxinarios que nunca se 
puxeron en practica mentres os ingresos de empresas como Monbus, que ostenta o monopolio 
do transporte en autobús, non deixaron de aumentar. 

Este problema afecta de xeito específico ás clases populares que miran moverse libremente 
como un sumidoiro de cartos, convertendo un dereito tan básico como a mobilidade nun 
privilexio. O estudantado non é alleo a esta problemática, a maior parte do estudantado precisa 
de medios de transporte para poder acudir ós centros de ensino que trala etapa de estudos 
obrigatorios deixa de ser un dereito gratuíto.  

O ferrocarril é a grande deficiencia do transporte endémica do noso país. As liñas e trens 
anticuados, a falta de liñas de ferro que vertebren os nosos territorios e o completo abandono 
da Galiza por parte do estado español son algúns dos moitos problemas que vimos arrastrando 
dende fai décadas. É de relevancia a importancia deste medio de transporte para o estudantado 
que ten que buscar lonxe das súas vilas a oferta de estudos posobrigatorios. Este alumnado 
mírase envolto nunha odisea semanal para ir e voltar, é no caso da maioría das estudantes que 
para poder coller o tren deben desprazarse a vilas maiores mediante conexións moi deficientes 
ou mesmo tendo que acudir ó transporte privado.  

É especialmente notoria a situación no rural onde poden ser necesarios mais de 3 transbordos 
para chegar á estación, con tempos de viaxe inmenso que comen o dia enteiro. Debemos 
destacar como os intentos do goberno do estado por solucionar estas problemáticas desatenden 
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completamente a realidade do noso país e non deixan de ser pequenas cortinas de fume cunha 
finalidade unicamente electoralista como é a gratuidade nos bonos de transporte que lonxe de 
axudar a aquelas que o precisan provocou que semana tras semana os trens viaxaran 
practicamente baleiros figurando como cheos, negando o transporte a moita xente que moitas 
veces non atopa alternativas.  

O autobús é o principal xeito de transporte para as estudantes que deben desprazarse fora do 
seu núcleo de poboación para estudar. Neste ámbito destaca o papel de Monbus, empresa que 
ten o práctico monopolio do transporte interurbano en todo o país. Non é casualidade a 
dominancia desta empresa posto que foi a Xunta de Galiza cos gobernos do PP os que durante 
anos traballaron arreo por garantir os beneficios de empresarios amigos chegando a ter máis do 
80% das concesións e aínda así obtendo axudas económicas escudándose nunha suposta 
situación de perdas económicas que non encaixan coas cifras económicas. 

Tendo este monopolio a empresa síntese libre de poñer prezos, horarios e liñas como queira, 
tendo liñas fantasma que non existen de facto mais polas que reciben cartos da Xunta, 
aumentando os prezos naquelas liñas nas que o tren non fai competencia, sabéndose único xeito 
de transporte e eliminando todo o carácter de servizo público a cambio do puro beneficio 
privado.  

O transporte urbano e outros xeitos de transporte interurbanos na contorna das cidades nas 
que existen outras empresas concesionarias como Vitrasa (empresa concesionaria en Vigo) ou 
Tusa (empresa propiedade de Monbus concesionaria en Compostela) non escapan da situación 
xeral do transporte, arrastrando os mesmos problemas e sendo estes de vital importancia para 
o estudantado das universidades e formación profesional que non teñen outra que usalo para 
poder ir a clase, posto que non existen por norma xeral liñas ou circulares que cumpran este 
Servizo. É destacable os casos dos Campus deslocalizados na UVIGO e UDC que levan moitos 
anos sufrindo o empeoramento do servizo.  

É entón importante destacar o papel do Partido Popular dende a Xunta como un dos principais 
factores que deterioran este servizo público en favor dos beneficios de empresas amigas e 
negándose a chegar a ningún tipo de solución real para esta situación máis aló de medidas 
electoralistas que non arranxan nada. Dende ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA é importante 
coñecer esta situación e actuar en todos os ámbitos posibles para a consecución do dereito de 
mobilidade para todo o estudantado e o conxunto da sociedade galega.  

A chegada da LOSU 

Finalmente, o ensino universitario viuse tamén afectado ao longo deste período polo comezo 
dun novo cambio legal plasmado no proxecto de Lei Orgánica do Sistema Universitario (LOSU), 
malia a que a súa aprobación semella atoparse, polo de agora distante, perante os cambios no 
Ministerio de Universidades e a reformulación da lei realizada polo novo ministro. 

Aínda que atopamos positivo que o actual borrador da lei amose algunhas características 
certamente positivas, como o recoñecemento do dereito á folga recollida como “paro 
académico”, así como a clara aposta pola descentralización territorial e a autonomía 
universitaria, este conta tamén con outros aspectos que deben preocuparnos fondamente como 
estudantes, como o aumento do peso do consello social, no que se atopa representada a 
empresa privada fronte aos organismos de goberno electos pola propia comunidade 
universitaria como o claustro. Así mesmo, a lei deixa incólumes aspectos do sistema universitario 
que necesitan dunha fonda reforma, como é o caso da existencia das universidades privadas ou 
do inxusto sistema de taxas. Razón esta pola que non a podemos considerar, en absoluto, unha 
lei favorable aos nosos intereses como estudantado galego. 

Conflito para o avance: retomar a mobilización social 

Cunha análise completa da realidade, cómpre pensar agora nas distintas formas de incidir nesta 
para mudala. O panorama pospandémico viu a acrecentar a desmobilización colectiva, 
nomeadamente no caso das estudantes. Como organización non fomos quen de superar este 
marco e dar pasos que nos permitiran reverter isto no pasado, mais cómpre ser conscientes 
desta tarefa e asentala como prioritaria. Lonxe das ideas que nos poden relegar a un elemento 
que vai pasos atrás da sociedade, debemos ser firmes: retomar a mobilización de base, aínda 
sabendo das enormes dificultades que isto supón, ten que ser o reto sobre o que se encamiñe 
toda a nosa práctica orgánica.  

Así, analizamos que tanto os elementos propios do marco do ensino, a lexislación, a perda 
paulatina da calidade da docencia, os ataques ao ensino público e demais servizos, como aqueles 
propios da sociedade na que vivimos, crise social e económica, perda de dereitos colectivos, 
etc.; fan que non poidamos ficar indiferentes. As estudantes deben ser a vangarda desta volta á 
mobilización, polo que a nosa organización marca como un obxectivo a convocatoria dunha folga 
estudantil para responder á realidade na que nos vemos inmersos. 
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O NOSO MODELO DE ENSINO 

Por un ensino galego 

O noso contexto como galegos dentro do Estado Español é asimilable ao dunha colonia interna. 
Isto vese reflectido nun modelo económico centralista (vertebrado no Franquismo) que pon a 
nosa terra como unha fonte de recursos para o beneficio externo e que nos sume nun atraso a 
todos os niveis pola pouca aplicación que a economía central ten á hora de resolver as nosas 
necesidades. E esta situación é tamén crítica na toma de decisións sobre cuestións clave da nosa 
organización como sociedade e pobo: a economía, as condicións laborais ou o Ensino. 

Deste xeito, o Ensino na Galiza serve como aparello homoxeneizador do Estado Español, 
eliminando en todo posible a nosa diferenciación nacional. Exemplos disto son os continuos 
procesos de centralización do sistema educativo, as sentenzas contra o uso de linguas propias, 
o odio cada vez máis reforzado a todo aquilo que non sexa español ou a represión mediática 
contra os movementos que desafíen este modelo. Se isto continúa así, o resultado é claro: a 
nosa lingua e a nosa cultura camiñarán cara a desaparición a costa de novos contidos 
completamente alleos ao que somos. 

Así pois, é preciso un novo modelo de ensino non colonial, un modelo de ensino feito por nós e 
para nós, que teña en conta a realidade nacional da nosa terra. Un modelo galego de ensino. 
Isto colle forma na creación da Lei Galega de Educación, que aproxime ás estudantes á realidade 
galega en lugar de afastalas.  

No concreto, é preciso:  

• Poder estudar na nosa lingua. Avogamos pola inmersión lingüística en galego no ensino 
obrigatorio e bacharelato como requisito indispensábel para termos un ensino galego. 
Para isto é fundamental a derrogación do mal chamado “decreto do plurilingüísimo”. 
Aválannos ademais os diferentes informes da comisión de expertos do Consello de 
Europa, que avogan pola inmersión en galego.  

• Pular polo uso do galego na universidade e reclamar o noso dereito a examinarnos en 
galego e poder empregalo libremente nas aulas.  

• Recuperar o estudo da nosa historia e darlle un papel central. Rematar coa 
discriminación na ESO da nosa historia como un apéndice ao final do temario, así como 
a marxinación no bacharelato da materia de “Historia de Galicia” que resulta optativa e 
case imposible de impartir (horarios, plan de estudos da propia materia) fronte a 
“Historia de España” que é obrigatoria e marxina 6 ou non conta a nosa historia.  

• Introducir nos diferentes temarios as figuras galegas relevantes (pensadores, científicos, 
educadores...) de acordo a súa importancia histórica, sen marxinacións.  

• Adecuar o modelo ao rural, tanto no mantemento e creación de centros onde sexa 
preciso, como nos medios de transporte necesarios para conectar ás estudantes cos 
mesmos.  

• Favorecer o coñecemento do noso medio e a súa riqueza achegando as 14 estudantes 
ao mesmo. 

Por un ensino popular 

As estudantes non somos un grupo homoxéneo nin existimos en abstracto fora da realidade 
material que nos rodea. Por iso, non nos é allea a desigualdade imperante no modo de produción 
capitalista no que vivimos, caracterizado polo dominio dunha minoría privilexiada propietaria 
dos medios de produción sobre a maioría social que se ve na obriga de vender a súa forza de 
traballo para sobrevivir. Este dominio fica plasmado no ensino a través da acción privatizadora 
dos distintos gobernos, que pon o sistema educativo ao servizo dos intereses empresariais, así 
como na creación de barreiras elitistas que buscan expulsar do ensino superior ás fillas da clase 
traballadora. 

Fronte a isto, defendemos un ensino rexido polas necesidades formativas do estudantado e non 
polos intereses do mercado. Un ensino ao servizo das clases populares, afastado dos intereses 
do capital, que sexa unha ferramenta para rachar coas dinámicas de reprodución da 
desigualdade inherentes ao sistema capitalista. Isto só se poderá acadar mediante: 

• A creación dun fondo de bolsas suficiente e axeitado para garantir o dereito a unha 
formación digna para o estudantado en todos os niveis formativos sen distinción de 
clases. 

• A gratuidade dos materiais de estudo en todos os niveis mediante a creación dun fondo 
público de libros de texto en ensino medio e a axeitada actualización dos fondos das 
bibliotecas universitarias. 

• A eliminación das taxas universitarias. Pois estas non cobren máis que unha porcentaxe 
ínfima dos gastos reais da universidade, sendo, na práctica, a súa única función a de 
exercer de obstáculo para dificultar o acceso das alumnas das clases populares ao ensino 
superior. 

• control dos prezos da vivenda en alugueiro nas cidades universitarias, xunto co aumento 
das prazas en residencias públicas que permita frear a espiral alcista dos prezos que se 
está a producir nas cidades galegas. 

• A adecuación da oferta de prazas nos graos e mestrados á demanda destes, reducindo 
as notas de corte e rematando coa privatización encuberta que supón o trasbase de 
alumnado cara as universidades privadas por falta de prazas no sistema público. 
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• A reasunción por parte das universidades dos servizos externalizados, emendando esta 
forma de privatización a anacos da universidade cuxo único propósito é recortar servizos 
e precarizar as condicións do emprego do persoal administrativo e de servizos. 

• A abolición dos centros privados e concertados en todos os niveis educativos, ou a súa 
conversión en centros públicos no caso de ser conveniente. 

Por un ensino feminista 

A loita contra o patriarcado comeza na educación e comeza pola transformación dos centros, 
coma espazos de socialización principais durante a infancia e adolescencia. Debemos pular por 
un ensino que lle dea valor aos referentes femininos, en vez de agochalos; que inclúa a 
educación sexual con normalidade e a autonomía sobre os  nosos corpos como piar.  

Actualmente a educación, non allea á existencia dos roles de xénero sociais, lonxe de rachar con 
eles aprovéitaos para asegurar o mantemento desta opresión, con todos os beneficios que isto 
supón para o sistema social e económico capitalista. 

Rematar coa violencia machista comeza cun ensino que eduque en valores feministas, coa: 

• Posta en valor de referentes femininos actuais e históricos.  

• Inclusión de educación sexual e afectiva dentro do programa de estudos, impartida por 
persoal cualificado.  
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• Inclusión de pedagoxía no referente a xénero, roles de xénero e distribución de tarefas 
e coidados.  

• Acercamento aos contidos de discurso misóxino que poidan ser consumidos polas 
estudantes para ser rebatidos e discutidos en espazos seguros.  

• Reformulación das actividades do tempo de lecer e recreo, prestando especial atención 
á distribución dos espazos e aos usos que se lle dan aos mesmos. 

Por un ensino inclusivo 

Que ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA sexa a organización estudantil de referencia para as 
estudantes galegas bebe da realidade diversa das propias estudantes. 

A conquista de dereitos para o colectivo LGBT+ que se estivo dando nos últimos anos non vai 
acompañada nunha diminución da violencia sufrida, tampouco no eido estudantil, en grande 
parte polo aumento dos discursos de odio contra o colectivo, notoriamente contra as persoas 
trans. 

Mais a inclusividade fai referencia tamén a calquera circunstancia persoal para a que o ensino 
actual non teña cabida. Discapacidades, diferentes recursos económicos, distinto contexto 
cultural e estrutura familiar... 

A educación ten que servir como ferramenta tranformadora e inclusiva para toda persoa 
disidente da cisheteronorma, branca, e neurotípica, e na loita contra a discriminación exercida 
contra esta:  

• Inclusión activa e real de toda estudante, considerando e poñendo en valor os distintos 
contextos culturais e estruturas familiares, discapacidades, diferentes recursos 
económicos… do estudantado galego.  

• Creación e implantación de protocolos de actuación fronte a agresións LGBTfóbicas, 
racistas, xenófobas e capacitistas.  

• Pedagoxía no estudantado de todas as etapas educativas, pero especialmente en idade 
escolar, da diversidade social existente no país, e posta en valor de dita diversidade.  

• Maior inversión económica, material e de recursos temporais en programas e 
contratación de persoal cualificado de integración e educación social dentro dos centros 
educativos.  

• Menor ratio alumas-profesor que permita a atención máis individual e persoal á 
totalidade do alumnado.  

• Pedagoxía e formación do cadro de persoal do centro sobre acoso escolar e 
identificación do mesmo.  

• Substitución de celebración de datas e actividades por outras menos problemáticas e 
máis respectuosas (substitución do día da nai/pai polo día da familia…) 

Por un ensino científico 

O Ensino é a ferramenta que nos permite desenvolvernos e adquirir coñecementos e 
competencias durante a nosa etapa formativa. Entre elas atópase a creación de pensamento 
crítico, entendendo como isto, un análise propio da realidade - tamén da socioeconómica. 

Esta ferramenta representa un perigo para un sistema de produción que usa e precisa perpetrar 
a desigualdade para xerar beneficio económico. A pedagoxía ten que ser polo tanto a punta de 
lanza para rachar con este vidro opaco do pensamento único hexemónico. 

Nun contexto de desinformación, de reprodución rápida e cíclica de información de forma 
acrítica, cuestionar calquera relato é realmente revolucionario. Para iso, a doutrina científica 
preséntase como unha enorme necesidade: coñecer os feitos e xulgar para interpretar a 
realidade é un perigo para quen nos prefire cegas. 
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A maiores, defender o ensino científico dende ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA implica: 

• Rematar coa fenda da situación das mulleres nestes campos, así como os roles de xénero 
patriarcais que se reproducen nas escolas, e teñen un efecto notorio no camiño que as 
estudantes interiorizan que deben escoller. 

• A dignificación da carreira investigadora, mediante a intervención pública do sector, 
creando unha Fundación Galega para a Investigación. 

• incremento da investigación, co reforzo da Universidade Pública, recoñecendo todos os 
sectores que se dediquen a este labor.  

• Posta do traballo investigador ao servizo do progreso social e da construción dunha 
sociedade mais xusta. 

• Divulgación do coñecemento á sociedade para transformarnos en individuos máis libres 
e críticos co mundo que nos rodea. 

Por un ensino democrático 

Defendemos un sistema educativo cuxo principio organizador sexa a democracia. No que a 
organización dos centros educativos se corresponda cos valores nos que estes afirman educar 
ao estudantado. Por isto defendemos a democratización dos órganos de goberno en todos os 
niveis do ensino. Para isto é preciso: 

• Democratización da universidade. Avanzando cara unha maior representatividade do 
estudantado nas xuntas de facultade e claustros universitarios, fronte á actual situación 
de infrarrepresentación do estudantado e do persoal administrativo e de servizos en 
comparación ao profesorado. 

• Democratización do ensino medio. Revertendo a perda de funcións do claustro imposta 
polo Partido Popular coa LOMCE. Así como camiñando cara a escolla plenamente 
democrática dos cargos directivos dos centros na que o estudantado teña tamén un 
papel activo. 

• Así mesmo, reclamamos unha práctica lexislativa consensuada entre os gobernos e as 
distintas organizacións sociais que representan o sistema educativo: organizacións 
estudantís, sindicatos de clase e asociacións de nais e pais. Así como baseada no 
respecto ao dereito das nacións sen estado do Estado español a organizar por si mesmas 
o seu propio sistema educativo, traballando por unha Lei Galega de Educación que 
recolla a vontade e intereses dos actores sociais presentes no sistema educativo galego. 
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Por un ensino mobilizado 

A educación e a creación de pensamento propio e crítico no estudantado por parte do ensino, o 
fin que dende a nosa organización estudantil defendemos, resulta inevitablemente nunhas 
estudantes cun obxectivo claro en mente: mudalo todo. A ferramenta que permitirá a vitoria 
dese obxectivo non é outro que o estudantado mobilizado, o que pasa pola: 

• Reversión da situación de pasividade e individualismo espallada entre o estudantado.  

• Inclusión do maior número de problemáticas e do maior número de estudantes na 
actividade desenvolvida por ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA.  

• Esforzos para aumentar a nosa presenza no maior número de centros do país.  

• Formación e educación crítica e real das estudantes dentro e fóra do sistema educativo.  

• Aumentar a capacidade de transformación da análise política en traballo a pé de rúa.  
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ANÁLISE DA SITUACIÓN ORGANIZATIVA 

No curso 2020-2021 a prioridade foi recuperar a presenza da organización ao longo do país 
constituíndo zonas e grupos de traballo. Conseguiuse coa activación da zona de Pontevedra e 
Vigo e de grupos de traballo en Lugo, a Coruña e o Morrazo con capacidade para desenvolver 
traballo propio local de xeito autónomo. 

Conseguiuse tamén intensificar o traballo e achegar novas persoas nas zonas con maior 
implantación como Ourense e Compostela, cunha importante presenza ensino medio. 

Dificultade orgánica 

Unha das principais problemáticas neste período foi o de manter unha regularidade, relevo e 
constancia nos organismos de dirección, dificultada pola imposibilidade de renovar a dirección 
da organización no seu máximo órgano, a Asemblea Nacional. 

Isto entorpeceu por momentos o correcto funcionamento organizativo e o desenvolvemento de 
traballo estudantil, problemática vivida a nivel nacional mais tamén a nivel zonal, alimentada 
polo propio contexto pandémico. 

Ao mesmo tempo, carecíamos dunha tese organizativa e política actualizada, algo fundamental, 
máis na conxuntura poscovid. Isto fosiliza as análises da organización ao mesmo tempo que adía 
debates necesarios para a mellora da nosa actividade estudantil e para o avance ideolóxico da 
organización. 

As diferenzas pola liña de traballo táctica no contexto pandémico, sumadas a un ambiente de 
traballo que xa se atopaba viciado previamente, rematou con que un sector abandonase de 
forma coordinada a organización mediante a adhesión a un comunicado feito público a través 
das redes sociais. Cómpre termos en conta que non se trataba dun grupo homoxéneo, no que, 
ademais de recollérense críticas e melloras da organización, tamén existían outros intereses de 
grupos organizados actuantes dentro de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA. 

Este merme orgánico cuantitativo e cualitativo condicionou a nosa capacidade de traballo 
posterior. Se ben nada ten a ver esta crise coa realidade actual do traballo diario organización, 
sinalala e aprender dos erros e experiencias é unha das tarefas da actual Asemblea Nacional. 

Atraso na Asemblea Nacional por causa da pandemia 

Ao fío das problemáticas expostas anteriormente, impúxose a necesidade de adiar sen data a 
Asemblea Nacional, en primeiro lugar pola necesidade de concentrar o esforzo no traballo 
estudantil que no contexto pandémico se fixo máis dificultoso. 
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Este traballo estivo sempre encamiñado a lle dar continuidade á organización e a respostar ás 
numerosas problemáticas padecidas polo estudantado neste período. 

Tamén a mesma evolución da pandemia de Covid-19 impediu marcarmos unha data aproximada 
de recuperación da normalidade orgánica, xerando un problema prolongado no tempo. En 
segundo lugar, as propias restricións sanitarias imposibilitaron a propia convocatoria da 
Asemblea Nacional. 

Por estes motivos, enténdese a IV Asemblea Nacional de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA 
como un punto de inflexión fundamental na reactivación do estudantado nacionalista e 
independentista e para a maior incidencia política da súa actividade. 

Deste xeito, a renovación orgánica e táctica faise fundamental nesta Asemblea Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

O obxectivo fundamental do traballo de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA é dar solución ás 
problemáticas do estudantado e posicionar a organización como unha ferramenta útil para as 
estudantes, chamando así a participar nela para mudar as condicións do ensino galego. 

Os organismos responsábeis da realización do traballo diario en ERGUER son as Asembleas de 
Centro, que marcarán as actividades a realizar e avaliarán as realizadas. O centro é o noso marco 
de traballo por múltiples cuestións: é nel onde se atopa o ambiente máis mobilizábel, o 
coñecemento da realidade e a capacidade de actuar como grupo humano, imbricando o día a 
día das estudantes cunha nova actividade, o activismo. 

O conxunto das Asembleas de Centro situadas na mesma contorna agruparase nunha Asemblea 
de Zona, da cal fan parte todas as persoas que integran Erguer nos distintos Centros. Estas 
asembleas servirán tanto para o soporte e acompañamento do traballo en Centros, como para 
levar a cabo aquel traballo que pola súa natureza transcende o Centro, funcionando baixo a 
mesma metodoloxía. 

Para lograr a maior eficiencia posíbel é fundamental que exista unha comunicación fluída entre 
as distintas asembleas de Centro, coa Zona, e esta co Consello Nacional, que se realizará a través 
das persoas Responsábeis de Centro coa Zona e de Zona, co Consello Nacional. 

Este traballo tomará a forma de campañas, que poderán ser de ámbito nacional, zonal ou de 
centro. As campañas poderán ser en resposta a problemáticas concretas das estudantes ou 
programadas arredor de datas importantes e/ou acontecementos actuais. A maioría de 
campañas pódense desglosar en dous enfoques: 

• Traballo ideolóxico: consiste na análise da problemática/reivindicación e na proposta de 
alternativas e melloras que se axusten ao ensino que nós defendemos. 

• Traballo axitativo: para darlle visibilidade e percorrido á campaña realizando unha 
comunicación axeitada da mesma, a través de repartos de voandeiras, coladas de 
cartaces, publicacións en redes, actos e actividades etc. 

Traballo de base de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA nas aulas 

A máxima de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA no relativo ao traballo nas aulas é a de ter 
presenza nestas. Con isto referímonos a ser unha ferramenta útil para o estudantado, con 
presenza nas aulas para atender, solucionar e mediar nos problemas que poden xurdir nelas. 

Para acadar este obxectivo no ensino medio debemos traballar promovendo a expansión do 
movemento estudantil tanto nas cidades coma no rural. 
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En canto á universidade debemos buscar tanto a implantación en todos os campus de asembleas 
de centro, como a nosa presenza nas institucións universitarias que nos acheguen aos nosos 
obxectivos. 

ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA nos movementos e loitas sociais 

Somos unha organización plural, situada na esquerda nacionalista e independentista galega, 
encadrada no movemento pola liberación nacional e a procura da República Galega. Así como 
loitar por un ensino popular, feminista e reivindicativo, debemos colaborar nos movementos ou 
plataformas que busquen estes obxectivos en calquera ámbito da sociedade, con especial apoio 
a aqueles que busquen crear conciencia nacional nas diversas nacións sen estado ou nacións 
oprimidas. 

Aínda sendo o seu eido de actuación o estudantil, ERGUER non pode permanecer allea ás 
problemáticas sociais fóra do ensino; dentro do seu marco ideolóxico debe ter posicionamentos 
e actividade propia en eidos como o feminismo, a loita contra a LGBTfobia, o ecoloxismo, o 
antiimperialismo e a construción da conciencia nacional galega, entre outros, aínda que non 
estean estrita ou totalmente ligados ao ensino. 

ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA na loita internacionalista 

Como organización nacionalista, debemos garantir o noso compromiso coa loita estudantil das 
nacións sen estado do Estado español, así como coas organizacións estudantís soberanistas e de 
natureza transformadora do resto de nacións do mundo. 

ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA manterá e tecerá novas relacións en pé de igualdade e 
beneficio mutuo con organizacións estudantís nacionalistas e independentistas dentro do 
Estado español co fin de mellorar a nosa estrutura organizativa, a nosa referencialidade 
internacional e garantir o noso compromiso coa loita internacionalista. 

Construíndo unha organización segura e antipatriarcal: Asembleas de Acción Feminista 

Dende ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA encaramos este novo período asembleario como o 
pulo necesario para volver constituír e reactivar a actividade tanto da ANAF (Asemblea Nacional 
de Acción Feminista) como das AZAF (Asembleas Zonais). 

Estes espazos han de ser vistos como os responsables de marcar a liña ideolóxica da organización 
en temas do eido feminista e antipatriarcal, tanto a nivel interno como para campañas e 
actividade a nivel externo. Son as propias asembleas as que deciden o tema e forma dos debates 
que consideren acaídos, tento total capacidade para a organización interna das mesmas. 

Se ben a liña ideolóxica en cuestións de feminismo é sempre marcada pola(s) ANAF/AZAF en 
caso de estaren constituídas, estas asembleas non poden servir nunca como órgano executor 
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Construíndo unha organización segura e antipatriarcal: Asembleas de Acción Feminista 

Dende ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA encaramos este novo período asembleario como o 
pulo necesario para volver constituír e reactivar a actividade tanto da ANAF (Asemblea Nacional 
de Acción Feminista) como das AZAF (Asembleas Zonais). 

Estes espazos han de ser vistos como os responsables de marcar a liña ideolóxica da organización 
en temas do eido feminista e antipatriarcal, tanto a nivel interno como para campañas e 
actividade a nivel externo. Son as propias asembleas as que deciden o tema e forma dos debates 
que consideren acaídos, tento total capacidade para a organización interna das mesmas. 

Se ben a liña ideolóxica en cuestións de feminismo é sempre marcada pola(s) ANAF/AZAF en 
caso de estaren constituídas, estas asembleas non poden servir nunca como órgano executor 

do traballo, pois a realización do mesmo debe sempre recaer sobre a totalidade das compañeiras 
de ERGUER. 

A existencia de espazos non mixtos deben ser vistos coma o que son: espazos necesarios para a 
seguridade dunha organización. En ningún lugar supoñen a substitución do traballo feminista da 
totalidade da organización. 

A chave do futuro: o traballo comprometido 

O noso traballo para poder ter un futuro digno na nosa terra e acadar os obxectivos da 
organización ten que basearse en valores coma o da unidade para que ERGUER. ESTUDANTES 
DA GALIZA siga sendo a organización nacional referencial para o estudantado. Tamén ideais 
como a combatividade tomando a loita nacional para expresar o desacordo coas imposicións 
que vive cada día o estudantado galego. 

O traballo organizativo sustentase na suma de parte: é imposible a práctica dunha organización, 
desde calquera eido sen unha base militante. Son as persoas as conforman as organización, mais 
sobre todo, as que a moven. Neste sentido, isto implica unha dedicación e presenza da práctica 
activista na vida diaria dunha persoa organizada. As potencialidades e o deseño organizativo son 
tal como para que calquera proposta e tempo dedicado teña cabida e permita, desde a 
colectividade, transformar ideas en traballo político. 

O compromiso e as decisión nas que antepoñemos dedicar tempo ao activismo fronte a outras 
actividades, día tras día, son necesarias para conseguir avances, tanto social como organizativo. 
Sen conflito político non hai avance social, mais sen o traballo de base das persoas 
comprometidas, xamais existe a conflitividade. 
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RETOS ORGANIZATIVOS PARA UN NOVO CONTEXTO NO ENSINO 

Neste último período ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA tivo novas incorporacións de estudantes 
de diversos puntos do país, polo que un dos retos da organización é que estas achegas se 
traduzan unha maior capacidade de análise, resposta e traballo desde a nosa organización. 

Polo tanto, é necesaria a constitución de Asembleas de Zona e de Centro, e que estas sexan 
funcionais (con capacidade para analizar e dar resposta a cuestións específicas) e capaces de 
sacar o traballo adiante dun xeito o máis autónomo posible. Para isto é esencial o traballo das 
responsábeis de zona que, ademais de ser o contacto entre a zona e ERGUER a nivel nacional, 
deberán coordinar o traballo e ser as referentes da organización na súa zona. 

Ensino medio 

No tocante ao ensino medio é fundamental termos presencia nos centros, ser coñecedoras das 
problemáticas existentes e que sexamos capaces de trasladar análises e propostas ás estudantes 
desta fase educativa. A incorporación destas novas estudantes é vital para garantir o 
funcionamento da organización no tempo. 

Debemos ser capaces de desenvolver campañas específicas para os IES e CIFP, e que as 
estudantes destes centros nos vexan como unha organización útil na que traballar e dar solución 
aos seus problemas para que así se incorporen e teñan voz, e por ampliar a base na Formación 
Profesional, ámbito no que existe unha menor implantación do movemento estudantil galego. 

Ensino universitario 

No ámbito universitario é importante que ademais de conseguir a maior representación posíbel 
en Claustros e Xuntas de Facultade, sexamos quen de facer traballo organizativo e axitativo nos 
campus sen que o institucional acapare toda a nosa capacidade. Debemos estar presentes nas 
facultades e que o estudantado nos vexa como unha organización referente e como unha 
ferramenta útil. 

Todo isto debe traducirse nunha mellora da capacidade de análise do ensino desde a nosa 
organización, ademais dun incremento da súa capacidade de mobilización e resposta. 

Para isto é fundamental ampliar o traballo de base nas rúas e nas aulas, máis aló da 
representación nas propias institucións da universidade. Xa que estas están deseñadas co 
obxectivo de desmobilizar o estudantado, buscando encauzar os conflitos dentro dos marcos da 
propia institucionalidade universitaria, que ten un marcado carácter antidemocrático e 
corporativista. Así mesmo, debemos buscar que as institucións entendan como interlocutor 
lexítimo ao estudantado organizado máis aló das xuntas e claustros. 

Sempre sen confrontarnos coas estudantes que participan de xeito independente da vida 
orgánica dos centros, aos que debemos esforzarnos por sumar ao noso proxecto. 

UNHA ORGANIZACIÓN RIGOROSA E COMPETENTE 

ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA, sendo a organización estudantil referencial para o 
estudantado galego, debe ter sempre presentes as necesidades reais das estudantes. 

Ter presenza nos centros de ensino, estar en constante contacto coas estudantes e ter unha 
participación informada son as bases para podermos definir as problemáticas centrais do 
estudantado, dende aquelas máis xenéricas como a necesidade dunha educación inclusiva ou 
outras que arrastramos dende anos como o papel “desgaleguizador” da escola no Ensino Medio, 
até aquelas problemáticas máis concretas como son a vulneración dun dereito estudantil por un 
centro/profesor ou a loita por máis postos de estudo nas bibliotecas públicas. 

As estudantes que se acheguen á nosa organización han de ver unha estrutura clara e funcional 
que sexa capaz de fixar liñas a seguir a través de debates dende a base e que se coordine de 
forma correcta dende as distintas responsabilidades de zona e nacionais para marcar e 
desenvolver a nosa actividade seguindo esa liña. 

Para isto, a cohesión e a unidade de acción son fundamentais para sermos competentes. Isto 
conséguese cun correcto fluxo de comunicación interna entre todas as persoas que integramos 
ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA. A comprensión das decisións tomadas, a explicación dos 
debates, a socialización da actualidade orgánica, manter á base organizativa informada das 
novidades que haxa nas loitas estudantís, manter o contacto con aquelas compañeiras que 
teñen máis dificultades para asistir ás xuntanzas e dar espazo e voz para a reflexión sobre o 
traballo desenvolvido a todas as organizadas, son, entre outras cousas, as chaves dun correcto 
funcionamento interno. 

É aquí onde máis importancia cobra a responsabilidade individual de cada unha das compañeiras 
organizadas. Se ben é unha responsabilidade compartida e plural, en ningún momento isto é 
sinónimo de exención. O cumprimento coas competencias que lle corresponden a cada unha de 
nós atende ao noso xeito de entender a actividade organizada e o compañeirismo. Pero atende 
tamén á tecedura de lazos e aos coidados mutuos entre as integrantes de ERGUER: ser 
responsables co noso traballo segundo as nosas capacidades é ante todo un acto de respecto 
cara as demais compañeiras. 

Para sermos unha organización competente e rigorosa é fundamental o papel da estudante 
organizada e comprometida. Esta figura atópase en toda a nosa actividade: na realización das 
análises correctas e máis acertadas, na chegada e presenza da organización alá onde haxa un 
problema concreto nun centro para poder resolvelo; así como no correcto funcionamento 
interno da organización, informando adecuadamente ás estudantes, organizándoas e para 
mobilizándoas. 
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Para todo isto é necesario que as estudantes organizadas en ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA 
teñan presente que o seu esforzo individual, dende o traballo e os debates de base ate as 
responsabilidades que asuman, é indispensábel para o avance colectivo da organización e do 
movemento estudantil no seu conxunto. 

Unha organización estudantil para un país, chegar a onde non estamos e expandir a 
organización. 

Un dos principais obxectivos estratéxicos de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA no período 
interasemblear entrante debe ser a expansión da organización no maior número de centros de 
ensino ao longo de todo o país. 

Isto é fundamental para que ERGUER sexa a organización referencial para o estudantado galego 
no seu conxunto, e para que sexa capaz de trasladar o seu discurso e propostas ao maior número 
de estudantes posible. 

Ademais, é necesario o aporte de cantas máis estudantes aos debates e análises de ERGUER 
para poder chegar a conclusións axeitadas e adaptadas á realidade do ensino galego, ademais 
de poder dar resposta ás problemáticas tanto concretas como xerais do estudantado. 

Comunicación efectiva que sume ao noso traballo 

Se queremos que se nos recoñeza como un actor capaz de realizar cambios para as estudantes, 
temos que ser capaces de tratar a información e comunicala dunha forma rigorosa e eficaz. Non 
podemos caer nunha comunicación ideoloxista e con consignas baleiras que non lle aporte 
información ás estudantes e que as afaste de organizarse. Debemos ser capaces de conxugar 
rigorosidade na información con capacidade de incidencia. É dicir, temos que facer ver que a 
nosa liña política é a correcta a través dos feitos, avanzando nas loitas e conseguindo mellorar 
materialmente a educación das estudantes galegas. É pois, coa axitación primeiro, a 
organización despois e a mobilización estudantil resultante que conseguiremos estes avances. 

No tocante ás redes sociais, todas as contas que existan de ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA 
deben de poder ter actividade frecuente. É esencial diferenciar a comunicación e o traballo 
comunicativo do traballo real. As redes sociais son unha constante e unha realidade no día a día 
do estudantado galego, un xeito de estar conectadas co mundo e ser coñecedoras da realidade 
que nos rodea. Coa chegada da covid-19, e a consecuente desaparición da actividade social, o 
seu uso intensificouse e, en consecuencia, tamén o emprego destas como unha ferramenta de 
transmisión do noso discurso político. 

É unha realidade que a día de hoxe son unha maneira de expandir a nosa organización e facer 
chegar o noso ideario e o noso traballo a moitas persoas dun xeito moi eficaz. 
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Porén, débense entender as redes sociais como unha ferramenta máis da que aproveitarse e 
nunca como un substituto do traballo militante; posicionarse nas redes é importante pero non 
pode ser comprendido como o único traballo político nin moito menos como un equivalente do 
desenvolto ata agora. 

Débense pois entender as redes como un elemento complementario que acompañe o noso 
traballo político diario, formado por unha conxunción de forzas, sen renunciar a ningunha das 
ferramentas que existen para conseguir os obxectivos marcados. 

É responsabilidade das persoas encargadas de comunicación en cada zona manter informada á 
responsábel nacional de comunicación das actividades realizadas na mesma e xerar contidos 
para as redes sobre as mesmas, elaborando textos e/ou enviando material gráfico. 

A liña gráfica da organización debe cinguirse a uns estándares de coherencia, tanto de deseño 
como de tipografía. 

Unha xestión adecuada das finanzas 

Tendo en conta que ERGUER. ESTUDANTES DA GALIZA está nunha etapa de expansión 
organizativa na que debe maximizar o rendemento dos seus recursos é preciso centralizar as 
finanzas para ter unha maior fluidez e control dos gastos sen por iso restar demasiada 
autonomía económica ás zonas, que poderán realizar actividades para autofinanciarse. 

Para aumentar os recursos económicos da organización as responsabilidades nacionais de 
finanzas e institucional deben coordinarse para solicitaren todas as subvencións ás que 
poidamos optar en tempo e forma 

 




