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NON AS REVÁLIDAS
PARALIZACiÓN DA LOMCE
DERROGACIÓN DA LOMCE

NON AS REVÁLIDAS.
PARALIZAR A LOMCE
DEROGAR A LOMCE.

A conclusión é clara:

Finalmente queremos facer explícita a nosa felicitación ás familias, as ANPAs,
polo civismo responsable amosado no día de hoxe, polo seu compromiso e
implicación na defensa do noso Ensino Público, dos dereitos dos nosos fillos e
filias, e na defensa en definitiva do proceso civilizador que unha lei retrógada e
imposta pretende paralizar.

Insistiremos no noso rexeite frontal as vindeiras reválidas de 3° de Primaria previstas
para os días 24 e 25 deste mes.

Instamos ao Sr. Conselleiro de Educación, a que tome nota deste
rexeitamento, e a que abra un proceso de diálogo coas organizacións
representativas da nosa comunidade educativa e abandone ese seguidismo
disciplinado das directrices do actual ministro de Educación en funcións.

o resultado deste dato procede de dato directo a nivel de centro, proporcionado polas
ANPAs federadas nas catro federacións provinciáis integradas en CONFAPA, a través
dunha aplicación informática proporcionada dende esta confederación.

CONFAPA, e es catro federacións provinciáis que a integran, as Anpas e as
familias, desautorizan novamente a unha administración educativa, insensible
as demandas da comunidade educativa e do conxunto da sociedad e sensible.

A desautorización á Administración educativa expresada por parte da comunidade
educativa é indiscutible e notoria. É un claro correctivo a unhas probas, (reválidas),
antipedagóxicas, segregadoras e inútiles no proceso avaliador que seguen os nosos
fillos e filias.

Un exercicio de civismo activo, conscente e informado por parte das familias
galegas, das Anpas e do conxunto da comunidade educativa que, unha vez
máis, expresaron o seu rexeitamento a unhas probas inútiles, antipedagóxicas
e segregadoras derivadas dunha lei imposta despóticamente contra o noso
sistema educativo público.

A Consellería de Educación e o MECO, teñen que tomar nota, seria nota, sobre o
evidente rexeite á súa Lei, imposta sin consensos mínimos, e a estas reválidas, por
parte das familias organizadas a través da movilización do noso movemento asociativo
de nais e país do alumnado, (ANPAs). Unha decisión adoutada no ámbito máis
privado que é o da familia, pero unha decisión informada a través de CONFAPA e as
súas Federación e ANPAs.

Adiantamos unha primeira valoración sobre este resultado.

Sete de cada dez alumnos galegos de 3° de Primaria, (68,7%), de colexios
públicos, non se presentaron a facer as reválidas-Lomee ás que foron
convocados hoxe.

o resultado, neste momento, é que houbo un absentismo do 67,2%, aínda que siguen
entrando datos pero que non fan variar, (décima arriba ou abaixo), este dato.

COMUNICADO PROBAS DE 3° DE PRIMARIA.
En primeiro lugar pedimos disculpas aos medios de comunicación polo retraso en dar
o avance de datos gobáis de participación/absentismo do alumnado galego nas
probas-LOMCE que hoxe comenzaron para o alumnado de 6° de Educación Primaria
en Galicia.

COMUNICADO URXENTE SOBRE A PARTICIPACiÓN DO ALUMNADO NA REVÁLIDA DE 62 EP.
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