
A mochila que máis pesa 
1 de cada 4 escolares en Galicia padece cada día as 
consecuencias da falta de recursos, problemas familia-
res ou inseguridade 

Santiago, 19 de decembro de 2017  

Máis de 100.000 nenas, nenos e mozos en Galicia sofren por proble-
mas que ninguén ve. Cada día padecen as consecuencias da falta de 
recursos, a falta de afecto, os problemas familiares ou a insegurida-
de.  

Na escola, estes problemas adoitan pasar desapercibidos, pero po-
ñen en grave perigo o benestar e o futuro destes nenos e nenas. Es-
tán máis desprotexidos que o resto do alumnado e as súas familias 
non sempre poden darlles toda a atención que precisan.  

[ VER VÍDEO DA CAMPAÑA EN http://bit.ly/2yQ7N8V ] 

http://bit.ly/2yQ7N8V


O 70% do alumnado máis desfavorecido abandona a escola prematura-
mente. Habitualmente escoitamos falar do fracaso escolar como un pro-
blema estritamente académico. Porén, arredor do 90% do alumnado que 
ten dificultades na escola padece ademais algún problema de índole so-
cial ou familiar. 

Esta é a nosa crise educativa. En igaxes entendemos imprescindible ofre-
cer atención e protección individualizadas para aqueles alumnos  e a 
alumnas que, pola súa situación sociofamiliar, non poden acceder á edu-
cación en igualdade de condicións; e tamén apoio ás súas familias para 
axudarlles a mellorar o clima familiar e a implicación na vida escolar dos 
seus fillos e fillas. 

É igualmente imprescindible a posta en marcha de políticas públicas es-
pecíficas para garantir a equidade educativa en Galicia, mediante un au-
mento sensible do investimento e mediante accións coordinadas que 
dean conta das dimensións social, económica e familiar que o fracaso es-
colar leva aparelladas. 

Ningún mozo sen futuro 

O 34% da xuventude galega entre 16 e 29 anos está en risco de pobreza ou 
exclusión. Igaxes existe para cambiar esta situación e lograr que ningun-
ha nena, neno ou mozo teña que renunciar ao seu futuro por razón de 
pobreza ou vulnerabilidade. 

Desde 2001 démoslle apoio e protección a máis de 20.000 mozas e mozos 
en Galicia. Pero actualmente hai máis de 100.000 menores con necesida-
de de axuda. Sabemos que a exclusión social é un ciclo que se transmite 
dunha xeración a outra en 4 de cada 5 familias.  

Para que a roda deixe de xirar, nós construímos un anel de apoio arredor 
de cada nena, neno ou mozo. Velamos polo dereito da infancia e a xuven-
tude a vivir nun clima seguro e protector; a recibir unha educación de ca-
lidade e en condicións de equidade; a contar con oportunidades para 
formarse e desenvolver aquilo que os move; e a acceder a un futuro profe-
sional e converterse no que elas e eles mesmos queiran ser. 
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