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Federación de Ensino de CCOO de Galicia

No debate de investidura que se produciu ao longo do 27 de outubro, Mariano Rajoy viuse obrigado a 
anunciar que as probas de reválidas de 4º da ESO e de 2º de Bacharelato non terán efectos académicos, 
e polo tanto non será requesito necesario aprobalas para titular en ESO e BACH.


As mobilizacións convocadas o 26 de outubro por CONFAPA, SE, CCOO-Ensino, FEsP-UGT, STEG, 
IESGA e Escola Viva acabaron coas reválidas. Baleiramos as aulas e tomamos as rúas para defender o 
dereito a unha educación pública de calidade. Foi o inicio do camiño para matar a Lomce. 


Desde CCOO Ensino advirtimos que non aceptaremos un pacto de estado pola educación a calquera 
prezo. Non aceptararemos un pacto educativo que parta dunha interpretación sesgada do concepto de 
liberdade de elección de centro nin da aceptación dunha lei que pretenda segregar ao alumnado sen ter 
como base facer efectivo a igualdade de oportunidades.


Para nós é imprescindible como paso previo e fundamental a calquera pacto educativo, que se revertan 
os recortes en educación e que se derrogue a Lomce. Doutro xeito, calquera intento de consenso será 
imposible e contará co rexeitamento de CCOO Ensino.


Expresamos a nosa predisposición a participar nun proceso de diálogo, xunto con outras 
organizacións da comunidade educativa, para acadar un acordo social que se concrete finalmente nun 
acordo político para superar a LOMCE.


Non entendemos e denunciamos, que outras organizacións representativas do profesorado, de xeito 
sectario, pretendan boicotear a unidade de acción de quen xuntamos as nosas forzas para acabar 
democráticamente cunha lei inxusta.


Instamos á Consellería de Educación e ao Parlamento galego que tome nota do acontecido nas 
mobilizacións do 26 de outubro, e xestionen o sentir da comunidade educativa galega.


Defendemos unha educación para todos e todas que garanta a igualdade de oportunidades, defendemos 
unha Educación Pública de Calidade.


CCOO ENSINO di:


NON ÁS REVÁLIDAS 
DERROGACIÓN DA LOMCE 
REVERSIÓN DOS RECORTES NA EDUCACIÓN.

outubro 2016

O éxito da folga de estudantes e familias e as mobilizacións 
organizadas pola Plataforma en Defensa do Ensino Público de 
Galicia, obligan a Rajoy a anunciar o aprazamento das reválidas
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