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MANIFESTO EN DEFENSA DA MATERIA XEOGRAFÍA DE ESPAÑA DE         
2º DE BACHARELATO 
Dende o Grupo de Traballo de Xeografía ABAU queremos trasladar á           
Consellería de Educación a preocupación existente pola situación da         
materia de Xeografía de 2º de Bacharelato pola perda de optatividade nas            
modalidades de Ciencias Sociais e Humanidades, nas que se ten reducido           
a elección de dúas a unha materia de opción de bloque de troncais. 
Isto supón que o alumnado de Ciencias Sociais teña que elixir           
ineludiblemente entre Xeografía e Economía, que son as materias troncais          
de opción que máis singularizan o itinerario xunto coas Matemáticas          
Aplicadas (materia obrigatoria). 
Esta situación manifesta unha clara discriminación das materias de         
Ciencias Sociais non obrigatorias, entre as que se atopa a Xeografía,           
mermando ademais a posibilidade de elección do alumnado tal e como a            
LOMCE establece (Art. 31. Capítulo II. Decreto 86/2015). 
A discriminación das materias optativas nace da introdución da         
obrigatoriedade da Filosofía nos bacharelatos de Humanidades e Ciencias         
Sociais.  
Deste xeito, para o curso presente (2018-2019) esa medida xa se deixa            
notar nunha substancial baixada de matrícula da materia de Xeografía, que           
reduciu un 21 % a súa matriculación en 2º de Bacharelato, segundo datos             
dunha enquisa realizada polo Grupo de Traballo entre os centros que           
imparten 2º de Bacharelato (á que responderon 56 institutos). 
Diante desta situación redúcese de maneira importante no alumnado a          
posibilidade de que poida acceder a un itinerario axustado á súa vocación,            
por restrinxir a elección das optativas.  
A presenza da Xeografía transmite uns valores educativos esenciais para          
unha formación común transversal aos cidadáns que, tal e como ten           
sinalado a Asociación de Xeógrafos Españois, poden ser resumidos en: 
 



1.-Valor educativo como formación integral da persoa nos condicionantes         
sociais e ambientais nos que se desenvolve a súa vida. Do mesmo xeito,             
constitúe un elemento formador esencial na idea de identidade e cohesión           
territorial dos estudantes, que permite concibir o seu territorio como un           
espazo común e lles outorga unha formación cívica para a tolerancia. 
2.-Valor educativo como materia que informa da diversidade do territorio          
estatal, concibido como un conxunto de nacionalidades e rexións que          
constitúen o acervo común constitucional, fomentando a pluralidade,        
convivencia e solidariedade entre os pobos. 
3.-Valor educativo como materia que ten unha especial competencia para          
explicar o xogo de escalas nas que se desenvolve Galicia e, en xeral o              
Estado: Europa occidental e atlántica, cunca do Mediterráneo e         
Iberoamérica. 
4.-Crecente importancia concedida á cultura e á cohesión territorial no seo           
da Unión Europea. 
5.-Contribución á revalorización actual do patrimonio natural e cultura         
como elementos que deben ser protexidos coa fin de acadar un           
desenvolvemento sostible, eficiente no económico, inclusivo socialmente e        
respectuoso no ambiental, de acordo co proposto na Estratexia 2020. 
6.-A Xeografía ven demostrando amplamente dende hai tempo o seu          
carácter de ciencia moderna útil socialmente e decisiva nas prácticas de           
planificación e xestión territorial e medioambiental polo seu coñecemento         
integrado dos elementos naturais, os factores antrópicos e as realidades          
territoriais. 
Todo o indicado traduce que no mundo actual a Xeografía é máis            
necesaria que nunca: Sistemas de Información Xeográfica (e        
coñecementos asociados: GPS, navegadores, xeomarketing, etc.),      
ordenación territorial e urbanismo, riscos naturais, cambio climático, medio         
ambiente, sustentabilidade, demografía, xeopolítica... Pero, sen embargo,       
está a perder cada vez máis espazo nos plans de estudos. 
A transversalidade do coñecemento xeográfico debería situar a esta         
disciplina nunha posición privilexiada de cara a transmitir todas estas          



cuestións, que son esenciais para múltiples estudos e a nosa vida no seu             
día a día. 
Por iso, considerando que a oferta desta materia resulta imprescindible          
naqueles plans relacionados coas Ciencias Ambientais, Ciencias Sociais,        
Enxeñerías Agraria e Forestal, Economía, ADE, ademais dos relacionados         
con Ciencias da Comunicación e coas Ciencias da Educación, para          
adquirir coñecementos de base que despois se implementarán en         
diferentes carreiras universitarias, reivindicamos o papel formativo e a         
necesidade de potenciar a oferta da “Xeografía” nos diferentes centros          
educativos de ensino secundario de Galicia. 
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