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¿Cando empezou a ser director?

A miña etapa como director do Instituto de As
Lagoas comezou o 1 de xullo de 1999. Eu fora di-
rector xa noutra época anterior, nas primeiras
eleccións democráticas, nos anos oitenta, no Insti-
tuto do Couto; recordo aqueles anos como moi
gratificantes, cheos de posibilidades e innovación:
iniciamos o horario de xornada continuada, hoxe
tan extendido, creamos o Regulamento de Réxime
Interno, modelo para moitos outros, etc. Eran épo-
cas de máis ilusión nos claustros e nas aulas. Deixei
a dirección ó trasladarme ó das Lagoas, máis preto
da miña casa.

¿Por que se presentou?

Non foi estrictamente unha presentación. Na pri-
mavera de 1999, o equipo directivo de Pedro
Álvarez Boo, que con tanta brillantez xestionara o
Centro, presentou a dimisión ante a Consellería de
Educación, manifestando non soportar máis a

belixerancia e desinterés por parte da Administra-
ción na resolución dos problemas. Os profesores,
reunidos en sucesivos claustros, comezaron a bus-
ca de substituto entre os profesores habilitados le-
galmente para ocupar a dirección. E nesa ocasión
pensaron en min, precisamente nun tempo en que
eu tiña outros proxectos. Ó final aceptei, movido
por unha votación moi maioritaria dos meus com-
pañeiros, que confiaron en min, e tiña que ser
xeneroso con eles e co meu Centro. Esa mesma
xenerosidade (porque os cargos son cargas) prendeu
tamén nos membros do meu equipo, cando acepta-
ron a miña chamada.

¿Qué condicións se esixen a unha persoa para
ser director?

Para ser director dun instituto, o profesor debe ter
nel o destino definitivo, con unha antigüidade e ex-
periencia determinada, que se fai constar nun do-
cumento acreditativo que chamamos habilitación,
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emitido pola Consellería de Educación. E logo ser
elixido polo Consello Escolar. A partir da Lei de
Calidade, xa vixente anque sen desenvolver aínda,
haberá algunha variación no sistema de elección,
así como nas súas competencias, que se verán au-
mentadas.

¿Cómo encontrou o centro? ¿Qué metas das que
pretendía viu realizadas?

Como xa indiquei antes, o centro estaba nunha si-
tuación ou unha encrucillada difícil: un bo equipo
que dimite cansado pola marxinación dunha admi-
nistración insensible, economicamente afogado e
nun momento de cambios educativos coa implan-
tación da ESO e do novo bacharelato. Pero tiven a
sorte de herdar un centro cun prestixio moi alto e
uns resultados comparativamente valiosos. Manter
ese nivel foi a miña primeira meta e non son eu
quen debe valorar o conseguido. Podo dicir, iso si,
que o meu equipo puxo todo o interese en
conseguilo. Non foron anos fáciles: o noso fora un
centro de bacharelato, consolidado e de referencia,
e agora a lei impuña un centro que é outra cousa; e
non me refiro só a ter alumnos desde doce a
vintetantos anos, con diferentes expectativas, for-
mación, educación e maneira de estar. Confeso que
a maioría dos profesores quedamos algo
descolocados ante a chegada destes tempos; aínda
algúns soñan (en sentido machadiano) vivir
naqueloutro instituto.

Tamén quixen ser un xestor independente, evitan-
do grupos e conductas tendenciosas de calquera
tipo, a sabendas de que non todos saben valorar
este talante.

No plano económico, penso que logramos unha
melloría substancial, co apoio da Delegación,
conseguindo ano tras ano ingresos extras que posi-
bilitaron unha certa inversión en material necesa-
rio (reprografía, informática, etc) e obras de infra-
estructura imprescindible (cerrado de verxa do cen-
tro, construcción de almacén e departamentos, nova
sala de profesores, obras de saneamento). Pero os
orzamentos oficiais seguen a ser insuficientes: esta
é a grande carencia do noso centro. ¡Cantas cousas
perdemos de facer por falta de presuposto!

O peor é que non se ve solución e a financiamento
vai a menos; recentemente a Consellería acordou
que os criterios de reparto de fondos ós centros se
midan polo número de grupos existentes no centro

e non de alumnos como se facía ata agora: isto be-
neficia claramente ós centros pequenos e ós que
teñen Formación Profesional (beneficiados a
maiores polo Fondo Social Europeo), con menos
alumnos por grupo, pero que están primados con
índices correctores que os favorecen ata 16 veces
máis que un grupo de ESO ou Bacharelato; e pola
contra, marxina e prexudica ós centros medianos
ou grandes  coma o noso, que case non teñen FP,
pero que van mantendo un prestixio e número de
alumnos e compiten favorablemente co ensino pri-
vado nas cidades onde están. Non sei se isto último
terá algo que ver no trato que da a Consellería a
esta minoría de Institutos.

En todo caso, nós seguiremos loitando por un ensino
público de calidade.

Precisamente por algo relacionado con esto
houbera problemas coa APA

Cando entrou o meu equipo, pensamos, dada a in-
suficiencia presupostaria que tiña estrangulado o
centro, suplila parcialmente pedindo ós pais dos
alumnos unha contribución modesta, de dúas mil
pesetas ó ano, no momento da matrícula, para com-
pensar aqueles gastos que non temos obriga de facer
(entrega gratuíta ós alumnos do papel de exame e
fotocopias, por exemplo, que o centro viña dando
tradicionalmente). Os pais entendérono e colabo-
raban, pero a directiva da APA mobilizouse ante a
Delegación denunciando que cobrabamos a matrí-
cula, cando o ensino oficial é gratuíto. Non tiñan
razón: era unha axuda económica que revertía a
favor dos alumnos e das actividades do centro, pero
non quixemos polemizar máis e retiramos a medi-
da, anque moitos apoiaban a idea de pedir esa axuda
noutro momento que non fose o da matricula.

¿Qué cre que é máis necesario para un bo
funcionamento dun instituto?: dedicación do
equipo directivo, bos profesores, presupostos su-
ficientes, apoio dos pais…

Todo iso é condición necesaria para que un centro
funcione en niveis de calidade; pero destacaría por
encima de todo que exista un equipo directivo ben
cohesionado, unha piña en metáfora deportiva,
coincidente nun proxecto común e que convenza e
sexa apoiado por unha maioría do claustro. E non é
sempre fácil conseguilo.
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¿Cal é o seu concepto dun bo profesor?

Para min un bo profesor é aquel que, ben formado
e informado, cumpre co seu deber pero non como
“funcionario”, senón como profesional sabedor da
súa especial tarefa, con interese humano e incluso
humanitario polo alumno, persoa en formación e
proxecto, ó que lle hai que dar todo o que poidamos
para a súa progresión nese camiño de formación
intelectual e vital que é a súa vida nestas idades.
Se máis alá desa fronteira, o alumno non responde
e se resiste a aprender, xa é terreo que lle pertence
a el e á súa familia, coa que sempre debemos estar
en contacto. Desgraciadamente, nin o poder nin a
sociedade favorecen sempre a ilusión do profeso-
rado.

¿Cómo valora o grao de satisfacción pola mar-
cha do centro?

 A valoración débena facer os demais. Pero polo
que toca á satisfacción persoal, todo é moi relati-
vo; hai días que se pensa: de todo o que había que
facer non se chegou á metade; outras veces as
cousas saen mellor do esperado, ou escoitas unha
palabra animosa dun compañeiro ou dun alumno
que compensa ás pedriñas que outros botan na
engranaxe da máquina. Porque o centro é unha
máquina, bastante máis complicada do que parece
desde fóra.

Finalmente, ¿que pediría para os próximos
vintecinco anos do centro?

Sen entrar nunha longa desiderata, resumiría o
meu desexo en que o IES As Lagoas consolide a
súa valoración como un centro de referencia en
Ourense, mellore algúns hábitos e que todos o
vexamos.


