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Confederación  ANPAS GALEGAS   somos as Federacións de ANPA de: Cangas do Morrazo, Comarcas Condado-Paradanta e Louriña, Federación Galega 

“Compostela”, Provincial da Coruña “Costa da Morte”, FerrolTerra, Provincial de Lugo, Val Miñor e Vigo 

 

REVALIDAS 23-24 DE MAIO DE 2017 – 6º DE E.Primaria e 4º da ESO 

Acabamos de asistir, unha vez que remata o primeiro día das reválidas finais de primaria e secundaria, a unha auténtica 

demostración de talante antidemocrático por parte da Xunta de Galicia, concretamente da Consellaría de Educación. 

Logo das convocatorias dos dous cursos anteriores, a primeira só en terceiro, a segunda en terceiro e sexto de primaria, 

no que as familias dixemos, coa rotundidade dos feitos, que non estabamos dispostas a facer pasar aos nosos fillos e fillas 

por unhas probas que pretendían clasificalos e obstaculizar o seu libre e absoluto dereito á teren unha educación de 

calidade; logo de que a maioría parlamentaria no Congreso dos Deputados aprobara iniciar os trámites para á derrogación 

da LOMCE; logo de que o Consello Escolar do Estado fixera a mesma demanda; logo de que non haxa ningún sindicato, 

nin movemento de renovación pedagóxica, nin asociación de nais e pais que non pediramos así mesmo a retirada desa 

Lei, e a desaparición desas probas, a Consellaría de educación volveu a convocalas facendo oídos xordos ao que dicimos 

os titulares da soberanía, ao que di a cidadanía deste país. 

E non só as convocou, senón que ademais, deixando claro a súa clara conciencia de estar actuando dun xeito moralmente 

reprobable, convocounas dun xeito clandestino, sen dar información á sociedade, sen publicar o xeito de selección dos 

centros afectados, sen indicar os seus nomes, sen facilitar ao público o coñecemento de como se ían desenvolver as 

probas, publicando unhas instrucións xenéricas nos últimos días previos á convocatoria, e mesmo facendo que os centros 

escolares públicos repartiran o que non podemos cualificar máis que de folletín de propaganda, no que se tentaba torcer 

a vontade libre das familias, facilitándolles unha información falsa e incontrastable. 

Pois ben, aínda así, malia toda a forza que ten o poder político en contra, simplemente co interese lexítimo, e coa enerxía 

que nos dá o feito de pelexar polo benestar futuro da nosa xuventude, hoxe, novamente, a convocatoria da Xunta foi un 

rotundo fracaso, e novamente as familias volvemos a dicir que NON QUEREMOS ESTAS PROBAS. 

Pero desta volta queremos algo máis, queremos que se nos explique con qué dereito se atreve a Xunta a tirar o diñeiro de 

todos na organización dunhas probas que nós, a cidadanía, non queremos; con qué dereito se atreve a Xunta a tirar o 

tempo duns mozos e mozas, que perderon dous días das súas clases de fin de curso para cumprir o capricho duns 

gobernantes que teiman por aplicar unha norma contestada, apoiada por unha minoría e defendida por ninguén. 

Novamente a xente estivo moito máis arriba do que están os seus gobernos, novamente saímos ás rúas e baleiramos os 

colexios, e novamente, coma sempre, fixémolo en paz, honestidade e liberdade.  

A ver se aprenden. 

Os nosos teléfonos de contacto como voceiros da Confederación son: 

Javier Sánchez: 600 699 293 

Fernando Lacaci: 610 616 968  

 

 


