
 

INICIATIVA DO PARLAMENTO GALEGO SOBRE 
UNIFORMES ESCOLARES 

 

 

Estimadas familias, 
 
A prensa galega destes últimos días  faise eco dunha proposición non de lei, aprobada o día 21 de  
novembro  no Parlamento de Galicia, na que se insta o Goberno galego para implantar e aplicar todas as 
medidas normativas e regulamentarias e que, a partir do curso escolar 2019- 2020, todos os centros 
educativos que decidan que o alumnado leve uniforme escolar, non obriguen a un código diferenciado  
por sexo entre alumnas  e  alumnos. 

 
A posibilidade de que as alumnas, no noso Colexio , puideran utilizar pantalón xa  foi  obxecto  de  estudo 
no curso 2016/2017 que foi cando se implantou o novo uniforme. 

  

Xa daquela se decidiu que as alumnas puideran, se querían, utilizar os pantalóns, pero estas non o 
fixeron porque a empresa subministradora de uniformes fabricaban os pantalóns cun  corte que non 
lles gustaba e prefirían as saias. 

 
A proposición non de lei aprobada insta ao Goberno para que implante e aplique medidas 
normativas e regulamentarias. Consultada a Dirección Xeral de Centros sobre este particular, 
informáronnos de que a Consellería estudará a fórmula axeitada para o cumprimento da medida 
acordada no parlamento, pero a día de hoxe non poden adiantar os cambios lexislativos que se 
producirán. 

 

Mentres a Consellería non concrete as modificacións legais, lembramos que segue en vigor o 
establecido no artigo 10.4 da Lei 4/2011 do 30 de xuño, de Convivencia de Galicia, que dispón o 
seguinte: 

 
“4. Así mesmo, as normas de convivencia poderán conter previsións sobre a vestimenta ou o xeito de presentarse do 
alumnado, orientadas a garantir que este non atente contra a súa dignidade, non supoña unha discriminación por 
razón de sexo ou un risco para a súa saúde e integridade persoal e a dos demais membros da comunidade 
educativa ou non impida ou dificulte a normal participación do alumnado nas actividades docentes.” 

 
Calquera modificación normativa será de aplicación no vindeiro curso escolar 2019/2020, pois así o 
determina a resolución aprobada.  
 
Polo tanto, postos en contacto coa empresa fabricante indicóusenos que cara ao curso que vén terán a 
posibilidade para as alumnas de utilizar indistintamente saia ou pantalón cun corte axeitado. 
 
Manterémolos  informados das novidades que vaian xurdindo en relación con este asunto, estamos 
á súa disposición para aclarar calquera dúbida que lles poda xurdir. 
 
 
Reciban un cordial saúdo, 
 
 
Juan J. Vivero 
Director 


