
COMUNICAT PER A LES AMPA 

Sobre les declaracions realitzades ahir pel President del Govern en funcions, 

Mariano Rajoy, sobre la LOMQE i les revàlides volem informar-vos que: 

La Confederació de pares i mares Gonzalo Anaya exigeix la derogació definitiva de la LOMQE. Les 

paraules pronunciades pel President de Govern en Funcions, Mariano Rajoy, en el debat 

d'investidura d'ahir matí no ens han convençut.  

L'anunci del govern central que les revàlides no tindran valor acadèmic fins que no hi haja un pacte 

educatiu nacional és una mesura insuficient per a nosaltres que exigeix la total derogació de la llei 

dissenyada a esquena de la comunitat educativa i que genera grans desigualtats en matèria 

d'educació entre els nostres fills i filles perquè no tenen les mateixes oportunitats per a romandre 

en el circuit educatiu.  

L'anunci d'ahir sobre que les revàlides no comptabilitzaran per a obtenir el títol de batxillerat o 

d'educació secundària, i que solament serà servirà per a l'accés a la universitat o com a diagnòstic 

en el cas de l'ESO, és per nosaltres, les pares i mares, una dada que no ofereix res de nou a l'establit 

per a aquest curs. La novetat és mínima i afecta solament al termini en què estarà vigent aquesta 

falta d'efecte acadèmic de les revàlides. Es mantindrà fins que hi haja un pacte nacional d'educació, 

segons ha declarat el President de l'executiu central en funcions. 

 Aquestes declaracions considerem que no aporten nova informació, és fum, perquè la LOMQE ja 

contempla que el primer any les revàlides no tinguen efecte acadèmic. No obstant aixó, l'important 

és que la llei segueix vigent i per açò hem d'aconseguir que es derogue”. 

El dimecres passat a les Corts la exconsellera d'Educació, Mª José Català (PP) va dir, referint-se a la 

LOMQE i les revàlides, “que era la llei i calia complir-la”. 

Hem detectat que una de les preocupacions que envaeixen als pares i mares i als propis estudiants i 

que va ser una de les motivacions de la participació massiva dels estudiants i de les seues mares i 

pares en les mobilitzacions és no saber a hores d'ara del curs les característiques de la prova que 

hauran de realitzar els estudiants de segon de batxillerat per a poder accedir a la universitat. Aquest 

fet genera molta inquietud entre els estudiants per als qui enguany és decisiu per al seu futur. 

Insistim en la derogació total de la LOMQE per a garantir entre els nostres fills i filles una educació 

més igualitària i menys competitiva. Una llei d'educació consensuada amb totes les parts implicades. 

Per altra banda, agraïm a totes les famílies que van eixir al carrer a defensar un ensenyament digne 

per als seus fills i filles la seua implicació i vos avancem que la Plataforma per L’Ensenyament Públic 

té previstes noves mobilitzacions i treballar per una vaga de la comunitat educativa per al mes de 



desembre amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu últim que perseguim, la derogació definitiva de la 

LOMQE. 

També demanem al Govern Autonòmic més implicació en aquesta lluita contra l'actual llei 

d'educació i contra les revàlides. 

 

DESTAQUEM QUE: A través de la Plataforma Estatal s’està treballant contra les retallades, les 

revàlides i la LOMQE i plantejant una sèrie de mobilitzacions, una d’aquestes seria una possible vaga 

estatal al febrer de tota la comunitat educativa. A més, com hem comentat, la Plataforma en 

Defensa de l’Ensenyament Públic del País Valencià per la seua banda també ha plantejant una sèrie 

de mobilitzacions contra les retallades, les revàlides i la LOMQE, que inclourien una possible vaga al 

mes de desembre de tota la comunitat educativa al País Valencià. 

 

 

Per qualsevol dubte que us puga sorgir podeu contactar amb la Confederació Gonzalo Anaya o amb 

qualsevol de les tres federacions que en formem part. 

Confederació Gonzalo Anaya: 96 352 96 07 / 656866011 Email: gonzaloanaya@gonzaloanaya.com 

FAPA VALÈNCIA: 96 373 98 11  Email: fapa-valencia@fapa-valencia.org 

 

 

 

 

València, 28 d’octubre de 2016 

  


