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COMUNICADO DE PRENSA POLA XORNADA DE LOITA CONTRA DA 
LOMCE EN GALICIA. 

 
CONFAPA quere expresar a enorme satisfacción polo éxito desta convocatoria 
de baleirado de aulas que convocamos en Galicia, en solitario, CONFAPA e o 
SE.  
 
Datos globales Galicia, (provisionáis, 13:45 horas): 
 
INFANTIL E PRIMARIA (CEIPs): 70% de absentismo. Nalgunhas comarcas e 
Centros incluso superior ao absentismo da mobilización que tamén 
convocamos no pasado mes de maio contra a proba de 6º de Primaria. 
 
ESO E BACH (IES): prácticamente el paro fói total: 98%. 
 
As familias galegas é o conxunto do movemento asociativo, as ANPAs, 
volveron a expresar o seu rexeitamento rotundo ás Reválidas, á LOMCE e para 
a acadar a reversión dos recortes no noso Ensino Público. 
 
Poñer de relevo a inxente actividade informativa levada a cabo polas nosas 
castro federacións provinciáis da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, a 
través da difusión de documentos e a realización de asembleas informativas de 
ANPAs de familias nas comarcas. 
 
Queremos facer un solemne chamamento aos Gobernos do Estado e da Xunta 
a que escoiten este clamor e rectifiquen xa. 
 
Felicitamos as familias, as súas organizacións representativas, as ANPAs, e ao 
alumnado pola súa sensibilidade, compromiso e activa e cívica implicación na 
defensa dos dereitos de todos e de todas. 
 
Esta xornada rematará ca convocatoria de concentracións convocadas pola 
nosa Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia, nesta tardiña. 
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