
 

 

 

 
 

 

COMUNICADO DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO 

 
 

A Plataforma en Defensa do Ensino Público integrada polas organizacións (CCOO, FETE-
UGT, CONFAPA, Sindicato de Estudantes, IESGA e Escola Viva) representativas de modo 
maioritario da comunidade educativa galega, tras os datos de asistencia do alumnado 
galego ás probas de avaliación de sexto de primaria durante os días 11,12 e 13 de maio,  
quere manifestar que a comunidade educativa galega amosou de modo claro e inequívoco 
o seu rexeitamento ao modelo de educación que deseña a LOMCE, que concibe esta como 
unha carreira de obstáculos,  e que se concreta na celebración de probas de avaliación 
externas en todas as etapas educativas. 
 
 
A ausencia do alumnado de modo continuado nos días de celebración das probas de 6º de 
case un 70% do alumnado que tiña que ser avaliado, e froito da decisión sosegada e 
informada das familias, fronte ás mensaxes lanzadas pola Consellaría de Educación que 
buscaban a desinformación  e a confusión, obviando o alcance real que ten para o 
alumnado este sistema deseñado pola LOMCE e non aclarando as dúbidas que xurdiron 
nos colectivos implicados.  Non é de recibo a súa posición de seguidismo e obediencia cara 
o goberno central cando un número apreciable de comunidades autónomas non realizarán 
estas probas e cando a propia LOMCE está cuestionada pola práctica totalidade do 
espectro político e social. 
 
 
A Consellería de Educación e o MECD teñen que tomar nota sobre o evidente 
rexeitamento á súa Lei, imposta sen consensos mínimos, e a estas reválidas, por parte da 
comunidade educativa que manifestou a súa desconformidade a través da mobilización, 
nunha decisión adoptada no ámbito máis privado que é o da familia, pero tratándose 
dunha decisión informada a través das organizacións que conforman esta Plataforma. 
 
 
A desautorización á Administración educativa expresada por parte da comunidade 
educativa é indiscutible e notoria. Estamos diante dun claro correctivo a unhas probas 
antipedagóxicas, segregadoras e inútiles no proceso avaliador. 
 
 
O Conselleiro insiste na entrevista nun xornal o domingo que “moitas familias de boa fe se 
deixaron encauzar” polo boicot dalgunhas entidades e segue a insistir en que non se farán 
rankins, que as probas non formarán parte do expediente académico. Non queremos 
entrar a descualificar as afirmacións do Conselleiro nin  a  cualificar a súa actitude. Nós non 
somos como el, non facemos afirmacións gratuítas. Imos citar algún artigos que demostran 
a intención destas probas.  

 



 

 

 LOMCE:  Artigo  20.3: De resultar desfavorable esta avaliación, o equipo docente 
deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas”  

Está a referirse á avaliación de 3º de primaria. A medida extraordinaria por excelencia é a 
repetición.  

 RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria 
e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16 (DOG de 26 de abril): 

· “Artigo décimo primeiro: A Administración educativa fará constar o nivel 
obtido por cada alumno ou alumna nun informe individual, que será 
entregado aos país, nais ou titores legais e trasladado aos centros en que o 
alumnado vaia proseguir a súa escolaridade” 

 
 O Conselleiro afirma que non forma parte do expediente do alumnado, nós deixamos este 
artigo á interpretación de que o lea. 

 
· “Artigo décimo terceiro: Análise dos resultados nos centros educativos: (…) De 

resultar desfavorable esta avaliación, o equipo docente deberá adoptar as 
medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas…”.  

Sen comentarios, so nos preguntamos se o equipo docente decide que o alumnado que 
teña resultados desfavorables repita curso, está amparado por esta norma?. 

 

Esta Plataforma quere manifestar unha vez mais que non ten tutelas partidistas de ningún 
tipo e que ademais debemos recordarlle ao Conselleiro que no mes pasado solicitamos 
unha entrevista para transmitirllle a nosa preocupación pola situación que se ía xerar coa 
celebración destas probas, sen obter a máis mínima resposta, nunha mostra mais da 
prepotencia da que fai gala esta consellería.  
 
 
Desde esta Plataforma continuamos a esixirlle á Administración educativa galega a 
impugnación e a paralización da realización destas probas, nomeadamente as probas de 
terceiro que se van celebrar os vindeiros 24 e 25, por invasión competencial, por inútiles e 
antipedagóxicas, e trasladamos o noso apoio e solidariedade a todas as familias que se 
neguen a permitir a realización das probas aos seus fillos e fillas, e instamos á paralización 
da LOMCE e á súa inmediata derrogación. 
 

 

 
 
 


