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CCOO prepara novas mobilizacións para setembro, en defensa dos dereitos do alumnado. CCOO 
considera que o Goberno volverá facer o ridículo, como ocorreu coa aplicación caótica das 
reválidas de 6º de primaria.

O Partido Popular concorreu ás eleccións cunha proposta de Pacto Educativo, pero segue gobernando en funcións, 
unilateralmente e sen lexitimidade política nin xurídica para facelo, sen pactar con ninguén, e incumprindo as súas 
promesas electorais desde o minuto cero.

O Real Decreto 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria 
Obrigatoria e de Bacharelato, desenvolve unhas probas longas, custosas, inxustas e completamente inútiles para a 
educación que necesitan os nosos mozos. Estas probas foron o motor dunha gran oposición á política educativa do 
PP. O Goberno non ten o consenso das Comunidades Autónomas (con invasión das súas competencias plenas en 
Educación), nin da Comunidade Educativa, nin do Parlamento que aínda non constituíu a súa Comisión de 
Educación, Cultura e Deporte, e ademais outórgase prerrogativas que non ten un goberno en funcións para lexislar 
sobre preceptos básicos, de obrigado cumprimento para todas as Administracións.

O goberno incorre, con esta norma, en grandes inxustizas:

• O alumnado suxeito a estas avaliacións externas homoxéneas non cursaría programas homoxéneos, xa que a 
aplicación da LOMCE foi caótica. A lei máis centralizadora conseguiu a aplicación con máis diferenzas da historia

• O esforzo de 4 anos (ESO), ou de 2 anos (Bacharelato), para alumnado que superase as materias, non serviría 
de nada se se suspende a proba final. 

• Non existen probas finais de estado para case ningún estudo que habilite para o traballo. Medicamento, 
enxeñería, mecánica, química? case todos os títulos obtéñense sen un exame común. Por que non o de ESO e 
Bacharelato? Para limitar o acceso aos estudos superiores?

• O alumnado verase sometido a probas que duran catro ou cinco días. En ESO, cada proba durará unha hora e 
iranse sucedendo con descansos de 15?. En Bacharelato, cada proba durará 90? e encadearanse con 
descansos de 20?.  

• Aínda que se anunciou un acordo coas universidades, o RD mantén a capacidade de cada universidade para 
manter probas propias e o uso discrecional dos resultados das reválidas para o acceso aos diferentes estudos. O 
acceso á Universidade por primeira vez en moitos anos non se fará en condicións de igualdade.

• Nin sequera a lei pode opoñerse ao sentido da historia. Estas reválidas fracasarán como fracasou a reválida de 
6º de primaria ou a Formación Profesional Básica. 

• A educación enfróntase a dous grandes retos, a quebra social e capacidade das persoas de desenvolverse e 
aprender nun contexto de creación exponencial de coñecemento e de datos. As reválidas operan en contra das 
dúas cousas.
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CCOO recorrerá o Real Decreto das Reválidas de ESO e 
Bacharelato porque considera que o Goberno dita a norma 
sen lexitimidade xurídica nin política.


