ACTIVIDADE EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA
CURSO 2012-13
Unidade 5: Participación cidadá
CORREOS PARA OS PRINCIPAIS PARTIDOS POLÍTICOS A NIVEL ESTATAL FEITOS POLO
ALUMNADO DE 2º DA E.S.O

2º ESO A:
MARCOS PORTO:
CARTA PARA RAJOY
Estimado Sr. Rajoy:
Esta carta es con el propósito de que, si usted pudiese hacer el favor me aclarase algunas cosas, ya que
estuve investigando sus propuestas para la ciudadanía joven y quisiera que me aclarase algunos
interrogantes que la prensa propone.
En primer lugar, sus ideas y las de sus colaboradores y ministros son buenas, pero... ¿Las van a poner en
práctica? Si no es así, habrán gastado mucho tiempo, y si no querían hacerlo con el propósito de
implantarlas, le aclararé que ha sido una gran pérdida de tiempo.
Por otro lado está el consiguiente problema, ¿cobró o cobra usted más de un sueldo? Yo esta afirmación
no puedo apoyarla, ya que no estoy informado de ella, entonces no puedo sacar conclusiones.
Y en último lugar, el caso del fraude del PP. Está demostrado que algunos de sus colaboradores
blanquearon dinero y, si ustedes que son los encargados de manejar el país, hacen ese tipo de cosas, me
pregunto por qué toda la ciudadanía no sigue su ejemplo.
Con mis debidos respetos:
Marcos

HAIZEA COMPAÑ MEANA
Queridos políticos:
¿Qué están haciendo con nuestro país?
Todas sus ideas son fantásticas, pero a veces las cosas no se tratan sólo de pensar, hay que actuar.
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España es un país que lleva integrándose en la crisis desde hace mucho tiempo, hasta que por fin ha
llegado a ella.
Los ciudadanos que antes tenían un sueldo estable, al menos podían llegar a fin de mes, pagando facturas
y dando de comer a su familia. Ahora tienes suerte si tienes un trabajo.
En vez de coger más dinero a los pobres, ¿por qué no se lo sacáis a los ricos, o a vosotros mismos? Porque
el sueldo de mucha gente ha bajado, pero el vuestro sigue igual o con más ingresos.
Somos personas humanas, con problemas, con vida, con familia, amigos… Hoy en día lo que mueve el
mundo es el dinero y estáis acabando con un país entero por vuestra avaricia.
Lo de sustituir educación para la ciudadanía puede que os parezca bien, pero yo pienso que antes de todo,
de la política, de el dinero… está ser buena persona. Y eso es lo que enseñan en esta asignatura.
Haizea Compañ

LIDIA MARIÑO PAZ
Paréceme moi mal que o partido PP queira quitar a Educación para a Cidadanía, porque aprendemos
moitas cousas novas, e xa é como unha asignatura máis.

DIEGO NINE GONZÁLEZ
Para las personas del PP:
Señores/as del PP, me gustaría decirles que es mi partido político favorito. Enhorabuena, ustedes siempre
cumplieron su palabra, así que hay que confiar en ustedes para conseguir los objetivos de España. Yo
confío en ustedes.
Diego Nine

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ BERMÚDEZ
Dirixido ao: PSOE
Sodes todos uns petardos, só sabedes queixaros e montar poios no congreso. Que se hai moitos impostos,
que se hai moitos recortes, etc. Se deixarades ao presidente do goberno e ao seu partido gobernar en
condicións e non montando poios como: “y tú más”, “non hai traballo”, etc. Facédeme caso, e iso vai por ti,
Rubalcaba e compañía.

MIRIAM RODRÍGUEZ SOMOZA
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Señores políticos:
Escríbolles este correo porque ultimamente estiven pensando na grave situación de crise que estamos
atravesando. Despois de moito cavilar cheguei á conclusión de que non entendo diversas cousas.
Primeiro... os funcionarios agora son os que, entre comiñas, máis seguro teñen o seu traballo. Son os que
dunha maneira ou outra, moven a economía. Por que lles quitan parte ou lles conxelan os seus salarios?
É unha verdade sabida que vostedes, dada a responsabilidade do seu traballo, cobran moito máis que un
funcionario.
Outra das cousas que non entendo está nos recortes e leis que están facendo con respecto á Sanidade e
Educación. Habendo xente maior xubilada (ás que lles recortaron as pensións) que non son capaces en
moitos casos de chegar a fin de mes pero que si ou si teñen que mercar medicamentos, cómo é posible
que teñan que pagalos? Acaso non hai outra maneira ou outro lugar polo que recortar?
A subida do IVE, o copago dos medicamentos, os recortes, as anulacións de pagas extras... afectan a todos
os traballadores españois que moitas veces xa non saben qué facer ou que lles custa mercar un anaco de
pan para comer. Non cren que sería unha medida máis eficaz recortar salarios de xente que cobra moito,
eliminar dietas vitalicias ou algúns postos no Parlamento que non teñen tanta utilidade? Grazas por lerme.
Att. Miriam

MIRIAM RODRÍGUEZ SOMOZA
Señores políticos do PSOE:

Como vostedes saben estamos atravesando unha dura etapa de crise que afecta a todos os cidadáns deste
país pero dende o máis profundo dos respectos considero que vostedes non están ocupando un bo cargo
na oposición.
Pode ser que teñan unha rivalidade notable co partido gobernante pero creo que nestes momentos
deberían deixar as diferenzas a un lado e axudarse mutuamente, cóbado con cóbado. Quizais non
solucionen definitivamente o problema pero estaría a favor de que se axudaran e cooperaran xuntos.
Grazas por lerme.

LAURA PADÍN CABANELAS
E-mail ao PP:
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Señores do Partido Popular, agora mesmo, España non está pasando por un momento moi bo, pero penso
que a opción de subir o IVE un 21%, non é a solución porque a xente non ten cartos e se está todo tan caro,
vai comprar menos, así que propóñolles que o baixen.
Tamén penso que a idade que puxeron para xubilarse é moi alta, vostedes póñanse no caso dun albanel de
65 anos, unha persoa desa idade xa non está para traballar.
A educación e a sanidade non deberon de tocalas, porque a educación e a sanidade son fundamentais, por
iso lles pido que as deixen como estaban.

JAVIER MARIÑO VILLADAMIGO
E-mail ao PP.
Estimado Partido Popular, la idea del apartado de “Educación” de “Cambiar Educación para la Ciudadanía
Por una asignatura sobre la Unión Europea y la Constitución Española” me parece una idea inútil, ya que a
la edad de 13 años, resulta más eficiente y más útil saber comportamientos sociales, datos históricos, etc.,
que saber leyes de la Constitución o partidos políticos de la UE.

CARLOTA SANMARCO TRONCOSO
Carta ao Presidente do Goberno:
Señor Rajoy, usted no lo está haciendo perfecto, ya lo sabe, pero yo creo que no es culpa sólo de usted, no
creo que sólo sea una persona o grupo de personas las que han provocado esto, no creo que sean sólo los
políticos ni los reyes, creo que fuimos TODOS y aquí nadie se salva. Fuimos quien no éramos y ahora lo
estamos pagando.
Yo sé que no es para nada el mejor del mundo pero yo creo que no es tan fácil estar ahí, que mucha gente
critica, se burla e insulta, pero…, ¿ellos que hacen? Y sí, hay gente que tiene motivos para quejarse, gente
que no tiene qué darle a sus hijos, pero hay gente que aún teniéndolo TODO y más se quejan y los
primeros.
Yo no me pongo de parte de usted ni mucho menos, pero creo que el 60% de la población tienen todas las
necesidades y más, completas, ¿y aún así se quejan? No creo que nadie sea un santo o el demonio, pero
podríamos ponernos por un minuto en la piel de quien criticamos y veríamos que tú también lo harías así,
que tú en su lugar harías lo mismo porque al fin y al cabo todos somos humanos y nuestro cerebro es
“igual”.
Yo no creo en ninguna religión, no soy de ningún partido político, no sigo ningún equipo de fútbol, pero
cuando se trata de lo justo, lo que merece cada persona, ahí, yo puedo llegar a ser la persona más dura del
mundo.
Con esta carta, señor Rajoy, le quiero dar a entender que una simple niñata de 13 años es, a veces, más
sensata que mucha gente que mueve el mundo.
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Suerte, un saludo: Carlota Sanmarco Troncoso.

ALBA MARTÍNS HERMIDA
Eu diría que o goberno non está sendo xusto coas persoas que perden as súas casas, por non pagar a
renda. Pero se están sen traballo e non teñen cartos para pagala, pois deberían axudarlle, prestarlle un
refuxio onde poidan vivir, e darlle un tempo, ata que atopen traballo, para poder pagala.

SARA GÓMEZ PAZ
E-mail para o PP:
Eu quería darlle a miña queixa ao señor Rajoy sobre a crise.
Señor Rajoy, pídolle que intente facer algo para acabar con esta crise para que este país e os cidadáns
vaiamos mellor. Que haxa máis traballo, que suban os soldos e que baixen os prezos, que quiten postos no
parlamento innecesarios.
E-mail para o PSOE:
Dicirlle a Rubalcaba que intente facer un bo papel desde a oposición axudando ao PP e que estean unidos
nestes momentos tan difíciles porque senón non lograrán mellorar a situación.

NURIA BAYÓN DIZ
No goberno deberían de cambiar a táctica de traballo, facer máis empresas, máis construcións para que a
xente poida traballar porque hai moita xente no paro sen poder traballar.

MARIO ESPERÓN OUBIÑA
Bos días, membros do PP:
En xeral, as súas ideas parécenme boas. Nótase claramente que non están vostedes no Parlamento para o
seu propio interese (non coma o PSOE).
Chámome Mario, teño 13 anos, e aínda que as súas ideas parecéronme bastante aceptables teño unhas
réplicas.
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No apartado da educación, na normativa nº 6, vexo un pequeno problema. Non me parece boa idea poñer
un ano de máis no Bacharelato e un de menos na ESO. Non ven que cada vez hai máis nenos/as que deixan
a ESO cando a rematan sen facer o Bacharelato? Así, esa xente que o fai, acaba os estudos con menos
formación, arriscando ao país aínda máis a ter menos emprego menos calidade nos traballos e postos de
traballo e aínda máis xente parada.
Outra das dúbidas que teño tamén é no apartado de Educación, na normativa nº 7. Substituír Educación
para a Cidadanía pola asignatura sobre a Constitución Española e a Unión Europea non me parece unha
boa idea. É certo que non estaría de máis aprender un pouco de estas cousas, pero Educación para a
Cidadanía ensina aos nenos un pouco de iso tamén, ademais de ser boas persoas. Creo que é máis
importante primeiro aprender a ser bo cidadán antes de aprender actualidade. En vez de substituíla,
poderían poñer Educación da Cidadanía no colexio de primaria e Constitución Española na ESO. Desta
maneira, en lugar de sustituír unha por outra, aprendemos das dúas.
No apartado Reformas, normativa nº 3, teño unha dúbida. Se o miramos dende o punto bo, reducir cargos
políticos aforraría moito diñeiro e botaríamos fóra a moitos estorbos. Se o miramos dende o mal punto,
botar fóra tanta xente só provocaría máis paro.
A miña última dúbida está na normativa nº 6 do apartado Reformas.
Tamén ten dous puntos de vista: un bo e outro malo.
O bo é que facer exercicio axuda moito á saúde, sobre todo nos nenos, xa que cada vez é máis común a
obesidade infantil.
O malo é que creo que a educación axuda moito máis aos nenos a formarse nunha Universidade boa para
ter o traballo que queiran, e poder darlle esa oportunidade que resolver as cousas nun traballo mediocre
que vas aguantando pola forza que tes e que non puideches elixir outro traballo por non ter suficientes
coñecementos.
Isto é todo, espero que poidan arranxar o máximo posible das miñas dúbidas, e grazas por escoitarme.

ÁLEX REY ÁLVAREZ
Estimado PSOE:
Quería comentarles que es una grave falta de respeto juzgar a el PP por las malas decisiones que están tomando,
porque cuando España entró en la crisis vuestro partido estaba al mando político y es una vergüenza que ahora no
paren de criticar, ojalá todos los políticos de este país estuvieran en el gobierno para ayudar verdaderamente a
España y no como estáis la mayoría de vosotros.
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2º ESO B:

ANXO BAÚLDE HERMO:
Sr/Sra. Político: Expóñolle a miña preocupación e queixa á vosa xestión no Ministerio de Educación, xa que,
vostedes pensan darnos leccións de educación e comportamento roubando e cobrando en negro con
sobres cando saben perfectamente a situación na que viven milleiros de españois? Pensan recortar en
educación e privatizar a sanidade en Madrid deixando a milleiros de madrileños sen atención sanitaria por
uns sobres?
Espero que estuden e recapaciten a miña proposta pensando que ser político non é unha profesión; é
axudar ao mundo a mellorar e non a empeorar.

BRAIS BÁULDE HERMO:
Querido señor político:
Después del caso Bárcenas, en su partido cuando haya un caso de corrupción, ¿lo ocultarán para no
manchar su imagen, o lo denunciarán a pesar de que eso empeore la imagen de su partido?
Atentamente, Brais Baúlde.

ÁLVARO GOLDAR DIESTE:
(CARTA A UN POLÍTICO)
Estimado político:
O meu nome é Álvaro Goldar, teño 13 anos e son estudante de 2º ESO. Vivo en Vilanova de Arousa e as
miñas inquietudes neste momento son poucas, pero moi concretas.
Gustaríame, antes de nada, coñecer máis de preto a vida e as inquietudes dun político, posto que a
profesión que desempeña dende o meu punto de vista, é unha das máis complicadas. Así resultaríame
máis comprensible o seu traballo se contestase algunha das seguintes preguntas:
1º) En que momento da súa vida decidiu ser político? Xa que como calquera persoa, non é fácil escoller
unha carreira ou unha profesión. E con que fin a escolleu?
2º) Agora que é político, pensa igual que antes dos seus compañeiros de profesión?
3º) De que forma cambiou a súa vida persoal despois de converterse en político?
4º) Cales son as súas aspiracións políticas neste momento?
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5º) Que opina sobre os últimos acontecementos que implican a compañeiros de profesión en casos de
corrupción, evasión de impostos, etc.?
6º) De que forma afecta e afectará á vida política este tipo de situacións? Fará que cambie de profesión?
7º) Coñece agora mellor os problemas que afectan á xente da rúa, ou polo contrario intenta afastarse?
8º) Que pensa do que se fai co diñeiro público? Emprégase realmente en presupostos necesarios, ou pola
contra pénsase pouco en levar a cabo unha boa xestión?
9º) Segue cobrando o mesmo salario que hai dous anos?
10º) Que opinión merecería na súa profesión que cada cargo político vise reducido o seu salario de forma
que realmente cobrase polo seu traballo realizado e obxectivos obtidos, e non sobre expectativas?
Be, despois de plantexarlle estas cuestións, paso a facerlle unha exposición das miñas inquietudes:
-

-

A primeira trata sobre as reformas da educación. No que vai da miña curta vida, xa foron varias as
que se levaron a cabo, e que afectaron á miña ensinanza. Preocúpame que nun futuro, tantos
cambios provoquen unha lagoa no sistema, que me afecten directamente, xa sexa por falta de
coñecementos ou de oportunidades á hora de escoller unha carreira ou poder acceder a unha.
Cal pode ser o meu futuro se non podo acceder a unha ensinanza válida que me axude a conseguir
un posto de traballo e que me cualifique para elo.
A segunda, é a reforma laboral. Xa sabemos que na actualidade é moi complicado obter un posto
de traballo xa que estamos atravesando unha crise económica que afecta a todo o país, e que
provoca a a eliminación de moitos empregos, o que implica un aumento da taxa de paro e un maior
afundimento da economía.

Por elo provócame a inseguridade de atopar un posto de traballo para o cal estea realmente dotado, e
o cal sexa debidamente remunerado, e que os meus dereitos e deberes como traballador sexan
recoñecidos.
-

A reforma sobre a xubilación: haberá postos de traballo que poidan ser desempeñados ata certa
idade, pero outros, polos riscos de seguridade que conlevan, non.

Preocúpame non ter unha xubilación acorde coa profesión e que isto afecte a miña vida familiar e o
futuro dos meus fillos.
Por outro lado, teño outras preocupacións máis propias da miña idade, pero como din os meus pais, o
que debo é ir pensando no meu futuro.
Espero que comparta comigo a súa opinión sobre estes temas e que me responda ás preguntas de
forma sincera.
Sen máis que engadir polo momento, saúdalle moi atentamente
Álvaro Goldar Dieste

8

CARLA PRADO MERINI

Para o PP:
Eu son unha cidadá de Vilanova de Arousa, e si, ó igual ca outros españois que con este goberno non
imos avanzar nada.
Entramos na crise, e seica non imos saír, se seguimos con vós, o PP.
Cada vez máis e máis recortes, menos axudas, máis crise, máis impostos...TODO NEGATIVO! Isto non
pode ser así!
E mentres tanto, os políticos, entre eles Mariano Rajoy, con cartos a montes e moreas e xente
morrendo de frío e de fame.
Non vos dá vergoña? Mirade o mundo, mirade o que estades a facer. Este país é unha catástrofe.
Vergoña debería darvos!
Vilanova de Arousa
A 14 de Febreiro de 2013

CLARA OUBIÑA SANTOS:
Querido Partido Popular:
Penso que as vosas promesas non son como dicides. Prometéstedes sacar a España desta crise que
estamos a vivir, pero non se notan os cambios.
Prometedes moitas cousas pero non as cumprides. Vós cobrades só por ocupar un posto de goberno, así
que non notades a crise, pero se recortarades os vosos soldos quizais España mellorase.
Segundo vós foi o PSOE o que nos meteu na crise, pero vós tamén tedes culpa, porque tampouco
axudades.
En Vilanova de Arousa, a 14 de febreiro de 2012

DIEGO FARIÑA POUSO
Hola, os escribo porque tengo varias críticas:
En España hay crisis y no hacéis más que robar el dinero...
No hacéis nada para evitar la crisis, no hacéis nada por España, sólo pensáis en vosotros.
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LAURA NOGUEIRA FOJO
Eu quería facerlles a vostedes unha pregunta:
Vós, estades no PP para axudar á xente e a España ou só polos cartos e o poder?

ÁLEX BREA HERNÁNDEZ
Hola, os escribo porque tengo unas cuantas críticas:
Primero es que España está en crisis y vosotros vais de guays y nos robáis dinero, así que no me parece
normal, vosotros no sois políticos ni nada y a mí no me engañáis porque no hacéis nada por España, solo
pensáis en vosotros.

DAVID CORES COSTA
Para o PP (Rajoy):
Ti estás na política para axudar a España ou para sacarnos cartos e forrarte?

NAZARET MOUTA GARCÍA
Estimado partido Popular:
Con la crisis que hay en España, ¿cómo se permiten un coche oficial para cada uno?
¿Ustedes no tienen remordimiento de conciencia?
La gente no tiene para comer y el Presidente del Gobierno ya tiene una pensión vitalicia, mientras gente
que va a ser desahuciada se está suicidando, ¿por qué no obligan a la banca a aceptar la dación en
pago?
¿Y por qué no renuncian a las dietas y hoteles de 5 estrellas y con lo que ahorren les dan un subsidio a
los niños que tienen a sus padres desempleados y no reciben ninguna ayuda económica? Porque si ven
las noticias hay niños que pasan hambre.
Gracias por atender mis peticiones y recomendaciones.
Nazaret Mouta García
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MARTA PORTAS SANTOS
Ilustradísima Sra. Sáenz de Santamaría:
Son unha rapaza de 13 anos, pequena en idade, grande de mente. Gustaríame cambiar o mundo. Para
iso, quería darvos a miña opinión.
Non hai que subir o IVE, dádevos conta de que, canto máis caro, a xente compra menos.
O que necesita España é mover a economía, así que non hai que cerrar empresas, hai que abrilas.
Empresas con saídas e baixos prezos para que a xente se anime a comprar.
Ao mellor pareceralles unha “tontería”, pero subindo prezos e creando eres non conseguen nada.
Sobre os “desahucios”, xente coma min estaría disposta a que parte dos nosos impostos sexa destinada
a xoves con familia que non teñen fogar.
Un saúdo, Marta Portas.
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