
Què són les revàlides 
franquistes i com ens 

afecten?
Després de quatre anys de retallades 

salvatges, el Partit 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 d’ama-

gat la major agressió contra l’educació 

pública en dècades: l’entrada en vigor 

de les revàlides franquistes. L’objectiu 

és clar: expulsar fulminantment del sis-

tema educatiu a centenars de milers 

de joves de famílies humils.

El decret planteja que les revàlides es 

portin a terme aquest curs 2016-2017. 

Les revàlides franquistes suposen mul-

tiplicar l’actual selectivitat per tres, es-

tablint així un triple filtre amb el que 

rebutjarà a centenars de milers de jo-

ves d’entre 15 i 17 anys.

• Revàlida de 4t de l’ESO. Con-

sistirà en 7 exàmens amb continguts 

de 3r i 4t. Qui no la superi no podrà 

accedir al Batxillerat i tampoc obtin-

drà el títol de l’ESO encara que tin-

gui aprovades totes les assignatures. 

És a dir, un estudiant que suspengui 

aquesta revàlida sortirà al mercat la-

boral sense titulació, i el seu esforç du-

rant quatre anys aprovant tot no ser-

virà per a res.

• Revàlida de 2n de Batxille-

rat. 8 exàmens sobre continguts de 

1r i 2n que, de no ser aprovada, ne-

garà el títol del Batxillerat. És a dir: 

se sortirà al mercat laboral tan sols 

amb la titulació de l’ESO. De res ser-

virà haver aprovat totes les assignatu-

res del Batxillerat: si se suspèn aquesta 

injusta revàlida, dos anys d’esforços 

tirats a la brossa.

• Revàlida d’accés a la univer-

sitat. A més a més d’haver d’aprovar 

la revàlida del Batxillerat, la llei deixa 

oberta la possibilitat d’una tercera se-

lectivitat a càrrec de la universitat en 

la qual vulguem estudiar i, com és pre-

visible, de no ser aprovada tancarà les 

portes de les facultats.



Hem de derrotar 
aquest atac brutal!

Les revàlides no busquen la millora de la qualitat educativa. 
Això tan sols és possible invertint en educació pública, en re-
cursos humans i materials que garanteixin condicions dignes 
als nostres centres, contractant professors, augmentat els des-
doblaments, acabant amb la massificació... Justament el con-
trari del que ha fet el PP, retallant més de 7.000 milions d’eu-
ros aquests anys o acomiadant a 32.000 professors.

Una declaració de guerra contra la joventut!

Tots i totes sabem qui estarà en pitjors condicions per a su-
perar aquests exàmens. Els estudiants de famílies adinerades, 
amb accés a classes particulars, acadèmies i tots els reforços 
que necessitin per a superar qualsevol dificultat, tindran ga-
rantit el seu accés als estudis superiors a cop de talonari. En 
canvi, els joves de famílies treballadores, els que patim la de-
gradació dels nostres instituts i les retallades, i no tenim pos-
sibilitat de pagar-nos professors particulars ni viatges a l’es-
tranger per aprendre idiomes... Nosaltres som els que serem 
expulsats del sistema educatiu! Aquesta és la situació que es 
vivia feia dècades sota la dictadura franquista i que van ha-
ver de viure els nostres pares i avis, quan tan sols qui tenia 
diners podia accedir a una educació de qualitat i als estudis 
superiors. Ells van lluitar per acabar amb aquest model eli-
tista i ara no podem permetre que se’ns prengui un dret tan 
bàsic com el dret a l’estudi!

Prou mentides! La Generalitat aplica les 
polítiques del PP i manté les retallades de 

Convergència!

Aquí a Catalunya, el Govern de la Generalitat, amb Con-
vergència al capdavant, diu oposar-se a aquestes mesures, 
però no ens enganyen! La realitat és que Convergència coin-
cideix plenament amb el PP en la seva política educativa, i 
van ser els pioners en les retallades educatives. Les paraules 

d’oposició a la LOMCE, assenyalant que no s’aplicaria a Ca-
talunya, igual que diuen ara amb les revàlides, són un autèn-
tic frau. La LOMCE ja s’està aplicant a Catalunya, i les reta-
llades i atacs introduïts per l’anterior Govern d’Artur Mas se-
gueixen plenament vigents, com el cobrament de taxes de 
més de 400 euros a la FP Superior.

De fet, durant aquests mesos, quan al Parlament s’han plan-
tejat iniciatives per acabar amb els concerts educatius a les es-
coles que segreguen per sexe o de cara a reduir les taxes uni-
versitàries, Junts Pel Sí no ha dubtat ni un minut a votar jun-
tament amb el PP per a tombar aquestes iniciatives. Un altre 
exemple és la reforma universitària del 3+2, que començarà 
a aplicar-se a tres universitats públiques catalanes, abans que 
a la resta de l’Estat, gràcies al vot conjunt de Junts Pel Sí i PP, 
juntament amb Ciutadans i el PSC, posant la primera pedra 
per a introduir la reforma poc a poc a totes les universitats 
públiques tant de Catalunya com de la resta de l’Estat.

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

La LOMCE, la LEC, el 3+2, les retallades i totes les mesu-
res amb les que el PP i Convergència i els grans empresaris 
han atacat a l’ensenyament públic tenen un mateix objectiu: 
no volen dedicar ni un sol cèntim a l’educació de les famílies 
treballadores. Això ho tenen reservat per als seus fills. Per a 
la gran majoria preparen una realitat molt diferent: la de la 
precarietat laboral i l’explotació més descarada. Per això ens 
volen sense formació. Per fer-nos més vulnerables el dia de 
demà quan sortim al mercat laboral i que acceptem feines 
precàries i salaris de misèria, doncs no tindrem estudis per a 
cap altra cosa.

Des del Sindicat d’Estudiants fem un crida a la joventut a 
la rebel•lió, a buidar les aules de tots els instituts el proper 
dia 26 d’Octubre en una gran vaga que paralitzi l’educació 
a tot l’Estat i a omplir els carrers amb manifestacions massi-
ves. Fem una crida a la resta d’organitzacions estudiantils a 
sortir al carrer conjuntament per a rebutjar unitàriament les 
polítiques de la dreta, i també fem una crida a tots els pro-
fessors, pares i mares i a les seves organitzacions a sortir a la 
lluita colze a colze amb el moviment estudiantil, estenent la 
vaga a tota la comunitat educativa i que aquest sigui un pri-
mer gran pas en una lluita que ha de mantenir-se i ampliar-se 
fins a aconseguir la retirada de les revàlides i la derogació to-
tal de la LOMCE.

Buidem les aules i omplim els carrers!

Ens juguem molt!


