
Què són les revàlides 
franquistes i com ens 

afecten
Després de quatre anys de retallades 

salvatges, el Partido Popular torna a 

declarar la guerra a la joventut i a les 

famílies treballadores. Aprofitant els 

mesos d’estiu, el govern de Mariano 

Rajoy ha aprovat per decret i amb dis-

creció la major agressió contra l’edu-

cació pública en dècades: l’entrada 

en vigor de les revàlides franquistes. 

L’objectiu és clar: expulsar fulminant-

ment del sistema educatiu a centenars 

de milers de joves de famílies humils.

El decret aprovat pel govern en fun-

cions del PP planteja que les revàlides 

es duguen a terme aquest curs 2016/17. 

Les revàlides franquistes suposen mul-

tiplicar l’actual selectivitat per tres, es-

tablint així un triple filtre amb el qual 

rebutjarà a centenars de milers de jo-

ves d’entre 15 i 17 anys.

• Revàlida de 4art. d’ESO. Con-

sistirà en 7 exàmens amb continguts de 

3er. i 4art. Qui no la supere no podrà 

accedir al Batxillerat i tampoc obtindrà 

el títol de l’ESO encara que tinga apro-

vades totes les assignatures. És a dir, un 

estudiant que suspenga aquesta revàli-

da eixirà al mercat laboral sense titu-

lació, i els seus esforços durant quatre 

anys aprovant tot no serviran per res.

• Revàlida de 2on. de Batxi-

llerat. 8 exàmens sobre continguts 

de 1er. i 2on. que, de no ser aprova-

da, ens negarà el títol de batxiller. És 

a dir, que s’eixirà al mercat laboral 

únicament amb la titulació de l’ESO. 

De res servirà haver aprovat totes les 

assignatures de Batxillerat: si es sus-

pèn aquesta injusta revàlida, dos anys 

d’esforços tirats al fem.

• Revàlida d’accés a la Univer-

sitat. A més d’haver d’aprovar la re-

vàlida de Batxillerat, la llei deixa ober-

ta la possibilitat d’una tercera selecti-

vitat a càrrec de la universitat en la 

qual vulguem estudiar i, com és pre-

visible, de no ser aprovada ens tan-

carà les portes de les facultats.



Hem de derrotar 
aquest atac brutal!

Les revàlides no cerquen la millora de la qualitat educativa. 
Açò només és possible invertint a l’ensenyament públic, en 
recursos humans i materials que garantisquen condicions 
dignes als nostres centres, contractant professors, augmen-
tant els desdoblaments, acabant amb la massificació... Just 
el contrari del que ha fet el PP retallant més de 7.000 mi-
lions d’euros en aquests anys, acomiadant a 32.000 pro-
fessors, pujant brutalment les taxes acadèmiques o elimi-
nant les beques de llibres i de menjador.

Una declaració de guerra contra la joventut!

A ningú se l’escapa qui estarà en pitjors condicions per a 
superar aquests exàmens. Els estudiants de famílies adine-
rades, amb accés a classes particulars, acadèmies i a tots els 
reforços que necessiten per a superar qualsevol dificultat, 
tindran garantit el seu accés als estudis superiors a colp de 
talonari. En canvi els joves de famílies treballadores; els 
que patim la degradació dels nostres instituts i les retalla-
des, que han empitjorat greument l’ensenyament públic; 
els que estem amuntegats en classes de 40 i no tenim pos-
sibilitat de pagar-nos professors particulars ni viatges a l’es-
tranger per a aprendre idiomes… nosaltres som els que ens 
veurem expulsats del sistema educatiu! La mateixa situació 
que es vivia fa dècades sota la dictadura franquista i que 
van haver de viure els nostres pares i avis, quan només qui 
tenia diners podia accedir a una educació de qualitat i als 
estudis superiors. Ells van lluitar per a acabar amb aquell 
model elitista i ara no podem permetre que ens lleven un 
dret tan bàsic com el dret a l’estudi!

La LOMCE, el 3 + 2, les retallades i totes les mesures 
amb les quals el PP, i els grans empresaris, han atacat l’en-
senyament públic, tenen un mateix objectiu.  No volen 
dedicar ni un cèntim a l’educación de les famílies treballa-
dores. Ens volen sense formació,  per a fer-nos més vulne-

rables el dia de matí quan isquem al mercat laboral i que 
nosaltres mateixos acceptem les ocupacions precàries i els 
salaris de misèria perquè no podem aspirar a gens millor, 
perquè no tenim estudis per a una altra cosa.

Contra les retallades dels corruptes. 
La nostra força està al carrer!

Ací sabem molt bé com actua el PP. Durant molts anys 
han governat la Generalitat i la majoria dels Ajuntaments, 
com el de València, como si es tratac-se de la seua propie-
tat.  Així es pot veure amb el cas Taula, que ha revel•lat 
el gegant aparell corrupte vinculat al PP, que utilitzava els 
recursos destinats a la construcció de col•legis i instituts 
públics per a furtar enormes quantitats de diners públics. 
Mentres tant, milers d’estudiants patíem condicions peno-
ses als barracons.

Estem farts de veure com les pràctiques mafioses del PP 
destrossaven els nostres serveis públics. Per això els llevàrem 
de la Generalitat, per a revertir la situació i acabar amb tot 
el patiment que ells han provocat a milers de famílies. La 
nova Generalitat ha de garantir el fi d’aquestes pràctiques 
criminals i  acabar totalment amb les polítiques  en favor 
d’una minoria. Ara, davant la imposició de les revàlides 
franquistes, han dit que la recurriran per la via legal. Però 
això no és suficient! Han de rebel•lar-se i negar-se a apli-
car els atacs dictats pel PP, impulsant i recoltzant-se en la 
força de la mobilització, fent-se forts on realment es can-
vien les coses, que és al carrer, lluitant. 

El 26 d’Octubre tots i totes a la vaga!

Des del Sindicat d’Estudiants cridem a la joventut a la re-
bel•lió, a buidar les aules de tots els instituts el pròxim dia 
26 d’octubre, en una gran vaga que ature l’ensenyament 
a tot l’Estat i a omplir els carrers en manifestacions massi-
ves. Cridem a tots els docents, pares i mares i a les seues 
organitzacions a eixir a la lluita muscle amb muscle amb el 
moviment estudiantil, estenent la vaga a tota la comuni-
tat educativa i que aquest siga un primer gran pas en una 
lluita que ha de mantenir-se i ampliar-se fins a aconseguir 
la retirada de les revàlides i la derogació de la LOMCE.

Buidem les aules, ompliguem els carrers!

Ens juguem molt!


