RESOLUCIÓN APROBADA NA XXIV ASEMBLEA ANUAL DE NOVA
ESCOLA GALEGA
ANTECEDENTES DA SITUACIÓN ACTUAL
Neste 2008, Ano Internacional das Linguas, Nova Escola Galega celebra o seu
25º aniversario. Aló van vinte e cinco anos de traballo arredor de dous eixes
fundamentais: a renovación pedagóxica e a plena normalización da lingua e da
cultura galega. No mesmo ano 1983 en que se iniciaba a nosa andaina, o
Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade a Lei de Normalización
Lingüística, da que deriva todo o marco legal que se foi desenvolvendo ao
longo deste tempo no ámbito lingüístico.
No ensino, espazo central do noso traballo, axiña puidemos comprobar que o
obxectivo principal sinalado pola LdeNL (garantir que o alumnado acade unha
boa competencia nas dúas linguas oficiais de Galicia) non pasaba de ser un
adorno que quedaba ben nos discursos pero que non tiña unha translación real
á práctica. Os sucesivos decretos que se foron promulgando, malia os tímidos
avances que puideron significar, sempre parecían ditados desde a cautela e o
temor de que a lingua galega abandonase nalgún momento a posición
socialmente subordinada herdada da ditadura.
Co paso dos anos, nos centros educativos instalouse a sensación de que había
leis para cumprir e leis para figurar, pois as que afectaban á lingua non pasaba
nada se non se poñían os medios para levalas á práctica. Por riba, a isto uniuse a
ausencia dunha oferta de formación para o profesorado que fose máis aló dos
cursos de galego e, sobre todo, o feito de que desde a Administración nunca
houbese unha planificación lingüística digna de tal nome.
Os esforzos de NEG para cubrir esta última eiva da Administración
concretáronse en documentos como Un modelo de normalización lingüística para o
sistema educativo galego (1988), o Modelo de normalización lingüística para o ensino
(1989), promovido en colaboración con moitas outras organizacións, e o Modelo
de normalización lingüística para o sistema educativo galego (1999), que nunca foron
atendidos.
Co paso dos anos, o grao de incumprimento da lexislación lingüística chegou a
acadar un nivel alarmante. Un feito que levou a que o anterior goberno do PP
promovese o Plan Xeral de Normalización da Lingua, que foi aprobado polo
Parlamento de Galicia, por unanimidade, no ano 2004. E correspondeulle ao
novo goberno formado polo PsdeG‐PSOE e BNG poñer en marcha as medidas
previstas no PXNL.
A SITUACIÓN ACTUAL
A primeira medida referida ao ensino que a Consellería de Educación levou á
práctica foi a aprobación do Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o

uso e a promoción do galego no sistema educativo. Unha normativa que non é a que
a NEG lle gustaría, pero que apoiamos, malia as nosas reservas, porque cremos
que serve para deter a alarmante desgaleguización á que estaba a contribuír o
sistema educativo e que permite avanzar na corrección da desigualdade
lingüística clamorosa a que se ve sometido o galego.
Agora, cando transcorreron xa oito meses desde a súa publicación no DOG,
contemplamos con abraio e con desánimo como a Consellería de Educación
pouco máis fixo que publicar o citado decreto, pois non vemos por ningún lado
a adopción das imprescindibles medidas para que, como ocorreu con decretos
anteriores, o texto legal non se quede só no papel.
Parécenos escandaloso que, co inicio do curso 2007‐08, non se levasen a cabo
actuacións dirixidas á necesaria divulgación dos obxectivos e dos contidos do
decreto entre os membros da comunidade educativa e na sociedade, en xeral. Se
calquera medida do goberno, por cativa que sexa, ten a súa correspondente
actuación para dala a coñecer aos sectores afectados, con maior razón debera de
tela un Decreto tan importante coma este, que afecta ao conxunto da sociedade.
Nos últimos meses vemos como, por riba, se dá o paradoxo de que a
comunidade escolar comeza a recibir información falsa e equívoca sobre os
obxectivos do Decreto, dentro dunha agresiva campaña promovida por
organizacións contrarias aos posibles avances normalizadores que este podería
propiciar de levarse á práctica.
A parálise que afecta neste tema á Consellería de Educación é tan rechamante e
escandalosa que obriga a reflexionar sobre as causas que a producen e a posible
relación coas actuacións anti‐decreto dos últimos meses. Acaso pensa a
Consellería que a publicación dun decreto serve para cambiar automaticamente
a realidade? A que agarda para divulgar entre a comunidade educativa, de
xeito claro e transparente, os obxectivos e as actuacións previstas no decreto, así
como as razóns pedagóxicas e sociais que levaron a promulgalo? Para cando
unha oferta de formación do profesorado en temas como planificación
lingüística educativa ou didáctica do ensino en dúas linguas? Ou é papel
mollado a aposta pola lingua propia e polo plurilingüismo contida na
Declaración de París, que o goberno galego subscribiu en febreiro deste ano?
Desde Nova Escola Galega, nesta data simbólica para nós, reclamamos da
Consellería de Educación a adopción das medidas necesarias para dar a coñecer
o Decreto 124/2007 e as razóns que o animan e, paralelamente, a oferta dun
variado abano de medidas de formación do profesorado necesarias para que o
lexislado se poida trasladar á práctica. Son medidas que chegarán tarde, si, pero
máis vale tarde que nunca.

