Porquê?
A demanda de um ensino galego e de
qualidade é umha constante na tradiçom
soberanista do nosso país. A
subordinaçom política, económica e social
da Galiza converteu o ensino público
numha arma desgaleguizadora e alienante
ao serviço de interesses alheios. Este
processo propiciou o desenvolvimento de
resistências e luitas do nosso povo em
defesa dum ensino público e galego.
Esta experiência acumulada de luitas e
resistência deriva da necessidade objectiva
que a nossa naçom tem de se dotar de
instrumentos próprios com que exercer a
sua soberania em funçom do seu desejo
de supervivência.
A EPG quer ser umha ferramenta à
disposiçom da comunidade nacional para
exercermos a soberania educativa a partir
de um ensino solidário e crítico, orientado
à transmissom de saberes e valores
vinculados à experiência comunitária
galega. Porque nom precisamos nem da
Espanha nem do capitalismo, para exercer
desde já a nossa soberania educativa e
formativa. Mas, insistimos, nom como
fetiche, mas como meio necessário para
assegurarmos o futuro à nossa naçom.
A constituiçom de um ensino nacional é
umha condiçom ineludível para a
construçom de umha sociedade galega
soberana, é a nós que corresponde

fazermos o caminho, a EPG é apenas um
passo nessa direcçom que precisa da
participaçom e implicaçom das galegas e
galegos que aspiramos a umha educaçom
própria.

Para quê?
A EPG é um projecto educativo
alternativo, que tem por objecto dotar a
comunidade galega dos instrumentos
para a difusom e o intercâmbio do
conhecimento censurado e excluído do
ensino formal, estabelecendo assim três
linhas prioritárias de trabalho:
- Estudo da nossa realidade histórica,
social, económica, ambiental e
adquisiçom de competência linguística.
- Formaçom prática em conhecimentos e
saberes adquiridos por transmissom
social e/ou geracional que ficam à
margem do sistema educativo regrado.
-Criaçom de serviços que respondam às
necessidades sociais: integraçom
linguística dos/das imigrantes,
alfabetizaçom de adultos/as, criaçom de
espaços e compilaçom de recursos para
educaçom das crianças em galego, em
valores anti-capitalistas, nom patriarcais,
comunitários e ambientais.

Para quem?
A EPG é um projecto de auto-educaçom
comunitária, aberto portanto, à
participaçom e propostas de todas e
todos nós. Nós somos ao mesmo tempo
o sujeito e o objecto da escola popular,
o nosso envolvimento é a condiçom
necessária para assentar as bases de
umha educaçom galega, de vocaçom
prática e ligada à realidade do país. Um
projecto aberto também às
comunidades foráneas assentadas no
nosso país.

De que maneira?
A EPG tenciona funcionar como umha
rede de recursos formativos e
educativos alargada a todo o país. A
partir das necessidades formativas
detectadas e das propostas que nos
acheguem, elaborará-se um programa
formativo-educativo com diversos
cursos, palestras, seminários...

Como podes colaborar?
Podes colaborar com o projecto de
muitas formas: como docente, como
dinamizador/a de grupos de autoformaçom, como promotor/a de cursos,
como aluno/a... Para além disto,
também podes colaborar
economicamente com o projecto
tornando-te sócio/a ou colaborador/a,
que trará consigo umha série de
vantagens, ou até comprando o material
editado pola EPG.

