
Estimadas familias,

Poñémonos en contacto con vos para compartir 
a información que temos acerca das Probas de 
Avaliación Individualizada que están a punto de 
realizarse aos alumnos e alumnas de 3º e 6º de 
Educación Primaria en cinco comunidades do 
estado, entre elas, Galicia. As de 6º terán lugar 
os días 11, 12 e 13, e as de 3º os días 24 e 25 de 
maio.

Máis abaixo podedes ler o comunicado ao res-
pecto recibido a finais de abril. Ademáis, o día 2 
de maio repesentantes do Consello Escolar de 
Galicia e do Estado mantiveron unha reunión con 
representantes de ANPAS de Coruña, e aclararon 
varios puntos:

1. O Conselleiro de Educación, finalmente, 
reuníuse con representantes da Plataforma, 
e comprometeuse a que ditas probas non 
ían ter consecuencias académicas nin ían ser 
publicados os seus resultados no presente 
curso. Así mesmo,  valorounas coma moi úti-
les de cara á Comunidade Educativa. Entén-
dese este coma un compromiso temporal, xa 
que os cursos 15-16 e 16-17 son de carácter 
experimental. 

2. Os centros educativos veñen de recibir datas 
e instruccións das probas, pero aínda está 
por publicar o documento chamado Orden 

de Evaluación no que se detallarán por 
escrito instrucións precisas. Contamos con 
que este documento se publique un día ou 
dous antes das probas. 

3. Ao alumnado que non asista a clase duran-
te eses días terán un N.P. (Non Presentado) 
na parte do seu expediente, o cual non vai 
ter valor ningún, si o que di o Conselleiro é 
verdade.

Sabemos que existe unha chamada por parte de 
distintos partidos á insumisión (non aceptar que 
os nosos fillos e fillas pasen por esa proba) É im-
portante salientar que todo o alumnado que asista 
a clase eses días vai ser sometido ás probas, polo 
tanto, se algún pai ou nai non quere que as faga, 
non o pode mandar ao colexio e ten que xustificar 
as faltas debidamente. Na nosa web (http://www.
aspedreiras.com/descargas/xustificacion-ausen-
cia-centro-educativo.doc) poderedes baixar un 
modelo de impreso para a xustificación de faltas, e 
tamén teremos copias de tal impreso na nosa ofi-
cina á vosa disposición. Nós, coma representantes 
de familias do CEIP San Pedro de Visma, pensa-
mos que é unha decisión moi importante que te-
ñen que tomar as familias, non os políticos.

ANPA AS PEDREIRAS
3 de maio 2016



COMUNICADO DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO 

Tras o anuncio da Consellería de Cultura, Educa-
ción e O.U das datas de realización das probas de 
avaliación individualizada ao alumnado que está 
a cursar neste momento 3º e 6º de Educación 
Primaria., a Plataforma en Defensa do Ensino Pú-
blico de Galicia, configurada polas organizacións: 
CCOO, UGT, CONFAPA, SE, IESGA e Escola Viva 
que representan á comunidade escolar de Gali-
cia, opoñémonos a dita proba e esiximos a parali-
zación e a retirada das mesmas porque:

1. A pesar do que están a indicar desde a 
administración, estas probas pódense ter en 
conta para a repetición do alumnado.  

2. Avalían únicamente as competencias lingüís-
ticas, matemáticas e tecnolóxicas en detri-
mento das outras materias do currículo. 

3. Clasifican ao alumnado desde idades tem-
perás, ao reflectirse o seu resultado no 
expediente.  

4. Non se adaptan ao alumnado con mais difi-
cultades ao propor exclusivamente adapta-
cións de tempo e técnicas.  

5. Fomentan a competencia entre os centros e 
a súa estigmatización.  

6. Non terán en conta as variables contextuais 
dos centros, ao centrarse nun único aspecto 
do sistema de aprendizaxe.  

7. Desconfían da profesionalidade do profeso-
rado sometendo a verificación a valoración 
da proba externa..  

8. Desautorizan ao profesorado rompendo a 
avaliación continua que xa fai do seu alum-
nado  

9. Incrementan a carga de traballo nos centros 
no final de curso, polas tarefas propias de 
execución e valoración desta proba indivi-
dual.  

10. Supoñen un elevado custe económico para 
non aportar nada. 

Non é de recibo ademais que se pretenda im-
plantar unha proba a escasos quince días da súa 
aplicación e sen a normativa de actuación pu-
blicada, nunha mostra mais da improvisación e 
a falta de respecto cara o alumnado e as súas 
familias que van ser sometidos a unha presión 
innecesaria e cara ao profesorado e centros que 
van ter que aplicar, corrixir e valorar ditas probas. 
Ademais a situación xerada tras a aprobación por 
parte do Parlamento do Estado dunha proposi-
ción non de lei destinada a paralización da LOM-
CE, fai que a pretensión do goberno central como 
dos seus fieis seguidores en Galicia de realizar 
as avaliacións de 3o e 6o de primaria previstas 
nunha lei que rexeita o Parlamento sexa para os 
membros desta Plataforma totalmente inacepta-
ble. Non poden pretender seguir desenvolvendo 
unha lei rexeitada pola institución na que reside a 
soberanía popular e que conta coa oposición de 
toda a comunidade educativa. 

Esta Plataforma tiña solicitado unha entrevista co 
Conselleiro para tratar toda a problemática inhe-
rente a estas probas, pero unha vez mais a admi-
nistración da a calada por resposta. 

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de 
Galicia reitera a súas esixencias de eliminación 
destas probas e manifesta o seu apoio ás distin-
tas accións que van levar a cabo as familias des-
de CONFAPA, encamiñadas a conseguir a elimi-
nación destas probas que nada aportan á mellora 
da calidade do ensino. 

Esta Plataforma reitera o seu compromiso na loi-
ta pola derrogación desta Lei partidista e seguira 
esixindo a PARALIZACIÓN da implantación da 
mesma nesta comunidade 

Santiago de Compostela,
19 de Abril de 2016


