
         Cofundadora e ntegrada  na Confederación Española de AMPAs   

Confederación Galega de Asociacións de Nais e Pais do Alumnado de Centros Públicos 
CONFAPA GALICIA 

(Fundada en 1987 polas Federacións Provinciáis de ANPAs de Centros Públicos de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra) 
Integrada na Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, (CEAPA) 

Integrada na Confédération Européenne des Parents de l'École Publique, (CEPEP) 
Rúa Orzán, 21. 15003 A Coruña Tlf. 981202002 - Fáx. 981201962 

Correo-e: confapagalicia@confapagalicia.org 
CIF: G-15115165 

1 

 
 
 

CIRCULAR AS ANPAS E AS FAMILIAS SOBRE A FOLGA DE ESTUDANTES DO 
PRÓXIMO 24 DE NOVEMBRO 

 
 
O próximo 24 de novembro convocouse unha folga de estudantes contra as reválidas 
polo Sindicato de Estudantes, (SE), e algunhas organizacións estudiantiles. A 
convocatoria é para o alumnado de 3º da ESO en diante, ameazado con ditas 
reválidas e que soporta diariamente nos seus centros educativos a implantación da 
LOMCE e os recortes que se impuxeron, atacando con todo iso o seu dereito á 
educación. 
 
No artigo 8 da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación 
(segundo a redacción dada pola LOE, que non foi modificada pola LOMCE), se 
estipula que:  
 
“Nos térmos que establezan as Administracións educativas, as decisións colectivas 
que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da educación secundaria 
obligatoria, con respecto á asistencia a clase non terán a consideración de faltas de 
conduta nin serán obxecto de sanción, cando estas sexan resultado do exercicio do 
dereito de reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro.”  E 
recentes sentenzas xudiciais han avalado a necesidade de respectar este dereito do 
alumnado. 
 
O anterior significa que, naqueles centros nos que se celebraron reunións legalmente 
convocadas polo alumnado e de cuxo resultado se teñan derivado e comunicado 
acordos colectivos de non asistencia a clase do alumnado de 3º da ESO en diante, 
neste caso o día 24 de novembro (xa sexa de forma total ou parcial, posto que a 
norma non obriga a un formato determiñado), non se poderán considerar faltas de 
conduta nin poderán ser sancionadas de ningún xeito. Polo tanto, si os condicionantes 
anteriores cúmprense, non poderá prohibirse nin dificultarse o exercicio deste dereito, 
comúnmente coñecido como de folga de estudantes, por parte de ninguén. Nese 
sentido, si recibíranse circulares ou documentos por parte da Administración educativa 
ou de calquera outra instancia ou persoa, indicando algo en contra do especificado 
anteriormente, deberá poñerse en contacto inmediato da Asociación de Nais e Pais, 
(ANPA), do centro educativo e, si existise, da Asociación do Alumnado, rexeitando 
calquera documento que vulnere a norma e, si fose o caso, realizando as accións 
legais oportunas para defender o lexítimo exercicio deste dereito. 
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Para todo aquel alumnado onde as condicións mínimas esixidas non se deron, o 
dereito a inasistencia a clase de forma colectiva non é posible. Non entanto, si que o é 
de forma individual, pero iso esixe que sexan os seus pais, nais ou titores os que 
xustifiquen as súas ausencias, de maneira que dita xustificación evite consecuencias 
non desexadas. Para facilitarvos a xustificación destas inasistencias individuais, 
proporcionámosvos o modelo que podedes usar, como en anteriores ocasións, de 
maneira que non exista reparo algún a que dita inexistencia póidase producir. 
 
A Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos, (CONFAPA), tralo éxito e 
consecuencias da nosa movilización (baleirado de aulas por parte das familias e 
alumnado), do pasado día 26 de outubro, así como tralo acordo adoptado onte no 
Congreso sobre a reválidas e a LOMCE, consideramos que, nesta ocasión temos que 
darmos un prazo e deixar traballar ás Institucións, (Parlamento, Conferencia sectorial, 
Consello Escolar do Estado, etc.), que asumiron xestionar as demandas que 
suscitamos o pasado 26 de outubro, advertindo que estaremos moi atentos a que nesa 
canle sexan atendidas e sen renunciar a convocar outras movilizaciones no futuro, si é 
que as circunstancias requíreno. E farémolo dende a responsabilidade e desde o 
compromiso asumido polo conxunto da comunidade educativa, no marco da 
Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia, que sintetizamos en: 
 
- NON ÁS REVÁLIDAS 
- NON Á LOMCE 
- REVERSIÓN DOS RECORTES NA ESCOLA PÚBLICA. 
 

 16 de outubro de 2016 
 
 Área de Comunicación 
 XUNTA DIRECTIVA. 
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