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presentación da candidatura á dirección da  SEECGALICIA
Sociedade Española de Estudos Clásicos
Galicia

CANDIDATURA Á SEECGALICIA:

J. EDUARDO LÓPEZ PEREIRA
JOSÉ CARRACEDO FRAGA
ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
X. MANUEL OTERO FERNÁNDEZ
MARÍA TERESA JIMÉNEZ PÉREZ
JOSÉ A. ROMÁN BRAVO
MARÍA BELÉN MOSQUERA CAMBA

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesoureiro
Vocal
Vocal
Vocal
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   Necesitamos gozar da túa confi anza 
para renovar a dirección da SEECGA-
LICIA. Un equipo totalmente novo para 
unha SEECGALICIA completamente 
renovada, necesitada de cambio e de 
novos impulsos e ideas. Formamos un 
equipo de dous profesores universita-
rios e cinco de IES con ampla experien-
cia docente e de xestión, como segura-
mente xa é coñecido por ti.

Para estar máis en contacto e máis 
preto de todo o profesorado de latín 
e grego nos IES, preparamos unha 
candidatura con representantes en Co-
ruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Vigo e 
Santiago. Cada membro da candidatura 
responsabilizarase da coordinación e 
das actividades da SEECGALICIA na 
súa demarcación e será o portavoz das 
inquedanzas e necesidades dos profeso-
res na súa zona, que trasladará ás re-
unións que como Xunta Directiva cele-
braremos trimestralmente. É necesario 
que entre o profesorado universitario 
e o de secundaria haxa un permanente 
fl uxo de información áxil e clara para 

actuar con rapidez ante a sociedade e a 
administración pública nacional e auto-
nómica.

Entendemos que a SEECGALICIA debe 
asumir a responsabilidade de reclamar 
ante a Administración Autonómica as 
peticións, desexos e reivindicacións do 
profesorado de latín e grego nos IES so-
bre o ensino destas materias, sobre os 
cadros de persoal e as prazas que saian 
a oposición. Do mesmo xeito, a SEE-
CGALICIA debe retomar a organización 
de cursos que tivo noutro tempo, inde-
pendente dos CEFORE, demandando 
da Administración a achega dos novos 
materiais didácticos multimedia nece-
sarios para unha boa docencia baseada 
no correcto coñecemento e manexo das 
TICs.

SEECGALICIA ha buscar tamén coor-
dinarse e colaborar con outras asocia-
cións que en Galicia están a traballar no 
ámbito das linguas e da cultura clásica, 
como pode ser a Asociación de Profeso-
res de Grego de Galicia.



o b x e c t i v o s
Se co teu voto nos dás a túa confi anza, comprometémonos a:

“DESENCLAUSTRAR” a SEECGALICIA do ámbito universitario e sacala 
á sociedade en xeral, aos IES e ás catro provincias galegas na organización de 
actividades.

CONVERTER a SEECGALICIA no interlocutor ofi cial de todo o profeso-
rado de latín e grego dos IES para temas da súa docencia ante as autoridades 
responsables de educación na Comunidade Autonómica.

COMPROMETER xa de inmediato á Administración Autonómica e ás 
tres universidades coa SEECGALICIA para a organización dun curso que dea 
resposta ao reto que supón a introdución do latín en 4º de ESO xa no próximo 
curso.

RETOMAR a organización dos cursos formativos para o profesorado dos 
IES en toda Galicia, independentemente do que poidamos facer a través dos 
CEFORE, con cobertura económica por parte da Administración.

COORDINAR os programas e as probas de acceso á Universidade de acor-
do cos criterios e os obxectivos que entre todos e todas fi xemos.

REIVINDICAR ante os responsables de educación da Administración Au-
tonómica a correspondente participación do profesorado de latín e grego nos 
CEFORE.

ABRIR a SEECGALICIA á sociedade, contactando con entidades fi nanceiras, 
o mundo empresarial, entidades locais e medios de comunicación que permi-
tan á sociedade coñecer o valor da cultura clásica en Europa, o traballo, a in-
vestigación e os resultados dos nosos estudos.

PROGRAMAR viaxes culturais entre os membros da nosa sociedade com-
paxinados con xornadas de estudo e de formación que contribúan ao contacto 
e ao intercambio de inquedanzas entre nós, e potenciar máis as Xornadas de 
Teatro Grecolatino.

CREAR un premio, con periodicidade bianual, de recoñecemento á persoa 
que máis se distinga na defensa dos valores dos nosos estudos grecolatinos..

POTENCIAR a páxina web da SEECGALICIA para que nela, ademais dun-
ha información útil actualizada e constante, se abra unha canle de intercambio 
de opinións e de foros de debate cunha caixa de correos para suxestións que 
queiran facer chegar todos os socios e socias.
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