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CONFAPA considera unha boa noticia a retirada do borrador da Orde Ministerial 
das reválidas e o anuncio de que se elaborará un novo borrador que, no caso de 
segundo de Bachillerato, devolveranos ao escenario da selectividad, 
recuperando algo do sentido común perdido. 
 
A Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos, (CONFAPA), considera que, trala 
reunión da Conferencia Sectorial celebrada na tarde do pasado luns 28, a decisión de retirar o 
borrador de Orde Ministerial que regularía as reválidas, segundo as deseño a LOMCE, era a 
única que se debía tomar e así foi. 
 
CONFAPA móstrase satisfeita coa retirada do borrador de dita Orde Ministerial, así como coa 
confirmación de que se aprobará un Real Decreto Lei que modificará a base legal sobre a que 
se sustentan as reválidas na LOMCE e tamén algúns Reais Decretos de desenvolvemento da 
mesma, entre eles o 310/2016 que foi aprobado o 29 de xullo e que xerou todo este 
descomunal e absurdo conflito, xunto co resto da LOMCE. 
 
CONFAPA está segura de que as reválidas morren antes de nacer do todo como consecuencia 
das movilizaciones e actuacións realizadas contra as mesmas, realizadas por toda a 
Comunidade Educativa, entre as cales ha ter, non pode obviar, un papel trascendental a 
espectacular folga estatal que se fixo o pasado 26 de outubro por parte do alumnado e as 
familias, á que se sumou nalgunhas Comunidades Autónomas unha parte do profesorado. 
Queremos aproveitar esta nota de prensa para agradecer ás familias que atendesen a 
chamada de CEAPA (a nosa Confederación Estatal), e de CONFAPA-GALICIA para realizar 
dita folga e para felicitar a todas as que participaron na mesma porque, sen dúbida, as familias 
fomos actores principais na loita contra as reválidas e é momento de reiterar que os dereitos 
conquístanse e deféndense. Defensa que non se pode facer deixando que sexan outros os que 
se movan e loiten.  
 
No entanto, en CEAPA e na CONFAPA-GALICIA, non nos fiamos dos anuncios, tendo en 
conta o sucedido nos últimos anos. Aínda que hai motivos para pensar que esta vez as 
declaracións dos responsables do Ministerio de Educación pódense corresponder coa 
realidade, aínda que sexa porque se ven obrigados a iso, ata que non coñezamos o contido do 
Real Decreto Lei, do novo Real Decreto e da nova Orde Ministerial, e que todo iso sexa 
correcto e estea publicado no BOE, non poderemos celebrar de verdade a eliminación das 
reválidas, porque xa asistimos a moitos anuncios que se quedaron só niso. 
 
CONFAPA reitera que, si o Goberno quere que nos creamos que busca un pacto educativo de 
verdade, xa sabe que estamos esperando que retiren a súa ameaza contra o Congreso de 
acudir ao Tribunal Constitucional si non se retira a Proposición de Lei aprobada nos pasados 
días. Pola contra, será o Goberno o que demostrará que non quere o pacto e haberá 
dinamitado calquera posibilidade de conseguilo. En Democracia non se poden consentir as 
ameazas. 
 

2 de decembro de 2016 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 
CONFAPA-GALICIA 

mailto:confapagalicia@confapagalicia.org

