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Nota de prensa 
 

O PSdeG denuncia a “falta de escrúpulos” da Xunta cos 
profesores e alumnos na conversión a FP do IES As Mercedes 

 
Os socialistas lembran que “hai só un mes o conselleiro de Educación e a plana 
maior do PP en Lugo estiveron visitando o instituto para felicitalos por un premio 
e ningún dixo unha palabra da supresión que tiñan prevista para ESO e 
Bacharelato”, polo que “hai dúas opcións: ou non se enteran do que se decide na 
Consellería ou teñen poucos escrúpulos para enganar continuamente á xente”  
 
Desde o PSdeG-PSOE provincial de Lugo denuncian a “falta de respecto” por parte da Xunta 
aos profesores e alumnos do IES As Mercedes, que veñen de enterarse da decisión unilateral 
do Goberno de Feijóo de converter o centro en FP e suprimir a ESO e o Bacharelato. Case 
200 alumnos e 28 profesores terán que ser trasladados e o equipo directivo vén de dimitir en 
pleno. O secretario de Educación provincial, Carlos Ferreiro, lembra que o pasado 8 de 
febreiro esixiron publicamente á Xunta que respectase os dereitos da comunidade educativa 
ao ampliar a rede de centros de FP. Asimesmo, os deputados Concepción Burgo e Vicente 
Docasar rexistraron varias preguntas no Parlamento para que o Goberno galego explicase os 
seus plans e escoitase ao PSdeG antes de aplicar “unha política unilateral de feitos 
consumados” (adxuntamos a nota de febreiro), algo ao que “agora se demostra que, 
unha vez máis, fixeron caso omiso para pasar a apisonadora da maioría absoluta”. 
 
Ferreiro apunta que “hai só un mes” “o conselleiro de Educación e a plana maior do PP en 
Lugo –a delegada da Xunta en Lugo, Raquel Arias, o xefe territorial de Educación, Jesús José 
Ramos e o deputado e voceiro Jaime Castiñeira- estiveron visitando o instituto para 
felicitalos por un premio e ningún dixo unha palabra da supresión que tiñan prevista para 
ESO e Bacharelato”, polo que “hai dúas opcións: ou non se enteran do que se decide na 
Consellería ou teñen poucos escrúpulos para enganar continuamente á xente”.  
 
Os profesores non poden optar ao trasladado e algúns súfreno por segunda vez 
Asimesmo, o socialista resalta a “gravidade” que ten esta decisión para os alumnos que 
terán que ser trasladados e para os profesores, xa que en días pasados vén de ser publicada 
a resolución provisional do concurso de traslados, polo que “agora xa non poden optar a 
presentarse ao concurso de traslados e os afectados non puideron facelo porque ignoraban 
que a Xunta ía botalos do IES As Mercedes”. Dáse ademais a circunstancia de que algúns 
dos profesores afectados viñan xa trasladados do Politécnico, no que a Xunta tomou o ano 
pasado a mesma decisión de eliminar ESO e Bacharelato de xeito unilateral e sempre antes 
de períodos vacacionais, “e agora terán que irse outra vez do seu actual traballo para buscar 
outro centro”.  
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