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NOVEMBRO

A mobilización é a ferramenta necesaria para 
que as mozas e mozos conquistemos os 
nosos dereitos. Por iso, o 24 de novembro o 
estudantado galego convoca folga e 
manifestacións en toda Galiza, pola 
derrogación das reválidas. Galiza di NON Á 
LOMCE, non ao modelo educativo 
franquista, non ao ensino dogmático, 
relixioso, españolizador e para elites, non a 
quen pretende acabar co carácter público, 
inclusivo e gratuíto do ensino. 

QUE SON AS REVÁLIDAS?

Son exames ao final de curso que será 
necesario aprobar para ter o título da ESO e 
Bacharelato. O estudantado xógase nun só 
exame a superación de toda unha etapa 
educativa, pois para pasar ao Bacharelato ou 
á universidade só se contará o exame de 
reválida e non se terán en conta as 
cualificacións das avaliacións continuas 
realizadas ao longo dos cursos. 

Hai 4 reválidas, situadas ao final de cada ciclo 
educativo. Dúas en primaria, unha ao final de 
4ºESO e outra ao final de 2ºBacharelato.

As probas serán dirixidas e corrixidas por 
profesorado alleo aos centros de ensino, 
eliminando así a posibilidade da avaliación 
continua e que se valore a mellora progresiva 
do alumnado, facendo que o seu futuro 
dependa unicamente dun exame.  

SE APROBO O CURSO MAIS SUSPENDO O
EXAME DE REVÁLIDA… OBTEÑO O TÍTULO?

Non. Esta é a diferenza fundamental coa 
selectividade actual. Ao rematar o curso deberás 
presentarte á reválida tanto para acceder á 
universidade como para obter o título de 
Bacharelato.

   QUE PRETENDE O PP COAS REVÁLIDAS?

Coas reválidas retoman o modelo franquista e 
centralizan o sistema educativo:
  -expulsa do sistema educativo a aquelas 
persoas que suspendan un simple exame, 
eliminando a avaliación continua.
 -os contidos destes exames son elaborados 
desde Madrid e por tanto eliminan todas as 
nosas particularidades no ensino: a nosa lingua, 
historia, cultura…

     CANDO COMEZARÁN A APLICARSE?

As reválidas entraron en vigor este ano, mais a 
súa aplicación completa farase o ano que vén, 
funcionando a reválida de 2º de Bacharelato 
deste ano como proba de acceso á universidade. 
Pero o próximo curso comezarán a aplicarse na 
súa totalidade se non o impedimos, afectando ao 
estudantado de cursos seguintes, comezando 
polo que se atopa na actualidade en 1º de 
Bacharelato.

ESTUDANTIL
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O  estudantado  ten  recollido  na lexislación 
actual  o de reito  a folga  como  método  de 
protesta  e reivindicación  e non se lle pode 

ver prexudicadas  por non ir a clase  o día 
da folga. Ademais,  se  un exame  ou proba 
cadra  co día da  folga  temos  de reito  a que 
se  mude o día comunicándoo  debidamente.

 
Se  no voso  centro vos poñen  problemas, 
só en 1º e 2º da ESO  será  necesaria  unha 
autorización  pate rna ou mate rna para  faltar 
a clase  no caso  de folga  e tamén  terán 
que cambiarvos os exames. 

 

COÑECE OS TEUS 

A  nosa  l ingua  é o noso  sinal  de  iden tidade  como  galeg@s, 
a nosa  fo rma de  ser  e estar  no mundo.  Mais  na Galiza  non 
se garante  o dereito  a poder  desenvolver  a vida en galego, 
e as persoas  galegofalantes  son desp rezadas  e obrigadas  a 
esixir  respecto  polos  dereitos  lingüísticos  ou a facer  uso do 
español  para  axilizar  trámites  administrativos  como  a realiza -
ción de exames  sen opción  a galego  ou para  poder  traballar 
en moitas emp resas.

 É  por iso que  Galiza  Nova  neste  momento  crítico 
da lingua galega  polos  continuos  ataques  contra  ela  lanza a 
campaña  “Libérate  coa  túa lingua”  para  defender  o dereito  de 
todas  e todos  a emp regar  a nosa  lingua en calquera  contexto. 
Convidámoste  a que  participes  con nós deste  obxectivo, 
po rque  o me llor  xeito  de  contribuír  a normalizar  o galego 

a nivel  colec tivo  é tamén  o comp romiso  de  cada  unha  e cada 
un de  nós  a nivel  de  falalo.  Non  é momento  de resignación,  é 
momento  de falar  e defender  a nosa  lingua para  sermos máis 
libres.
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DEREITOS Como organizar a folga?
Podes organizar unha asemblea 
informativa entre @s compañeir@s de clase 
sobre os motivos da folga. O centro ten que 
respectar o horario de reunión en horario 
lectivo, polo que non terás que agardar ao 
remate das clases. 

Se tes calquera dúbida, desexas máis 
material ou información da nosa 
organización contacta connosco no correo  
nacional@galizanova.gal

Únete a nós, ven construír 
Se desexas recibir máis info sobre as actividades e a liña política de 
Galiza Nova, envíanos un correo electrónico a nacional@galizanova.gal 


