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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 recursos humans i materials que garanteixin condicions dignes
als nostres centres, contractant professors, augmentat els desdoblaments, acabant amb la massificació... Justament el contrari del que ha fet el PP, retallant més de 7.000 milions d’euros 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 superar 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 garantit el seu accés als estudis superiors a cop de talonari. En
canvi, els joves de famílies treballadores, els que patim la degradació dels nostres instituts i les retallades, i no tenim possibilitat de pagar-nos professors particulars ni viatges a l’estranger 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 haver 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 elitista 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 Convergència al capdavant, diu oposar-se a aquestes mesures,
però no ens enganyen! La realitat és que Convergència coincideix 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 Catalunya, igual que diuen ara amb les revàlides, són un autèntic frau. La LOMCE ja s’està aplicant a Catalunya, i les retallades i atacs introduïts per l’anterior Govern d’Artur Mas segueixen 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 plantejat iniciatives per acabar amb els concerts educatius a les escoles que segreguen per sexe o de cara a reduir les taxes universitàries, Junts Pel Sí no ha dubtat ni un minut a votar juntament 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 mesures 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 massives. 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 professors, 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 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 total de la LOMCE.

Buidem les aules i omplim els carrers!

Ens juguem molt!

