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La millora obtinguda amb la LOGSE que havia eliminat els exàmens de setembre es va 
evaporar, per obra i gràcia del Govern i d'un sector de l'educació que poc hi entenia. El 
retrocés és ostensible, ja que ara l'alumnat d'ESO s'ha d'examinar per aprovar alguna 
assignatura suspesa, quan abans la podia recuperar durant el curs següent. S'ha carregat 
de problemes la relació de la família i dels infants a l'estiu, quan abans s'havien 
aconseguit superar i es podia organitzar la recuperació i l'estudi sense temor de cap 
prova. S'han potenciat les classes particulars obligatòries en aquest sector educatiu, 
quan abans s'havien superat. S'ha tornat a la falsa creença que algú pot fer en dos mesos 
el que no ha fet en deu, quan amb la LOGSE se sabia que era impossible. 
 
Els exàmens de setembre, juntament amb les nombroses repeticions de curs, han 
provocat sortides del sistema educatiu que abans no existien i el fracàs escolar s'ha 
mantingut, si no ha augmentat. Es tornen a comptar les assignatures suspeses que una 
persona duu en el mes de juny i de setembre, i cada un o una és valorat segons el 
nombre de "carabasses", cosa que abans quedava més diluïda quan l'estudiant, que 
només podia repetir una vegada cada etapa, solia passar de curs. Amb el sistema dels 
exàmens i les repeticions poden anar en el mateix curs d'ESO alumnes que tendran una 
diferència d'edat de 3, 4 o 5 anys, quan abans la diferència era d'1 o 2 anys com a 
màxim. 
 
Crec que el professorat d'ESO es va equivocar quan no va defensar una millora 
pedagògica evident, un dels pocs avanços del sistema educatiu que s'havia aconseguit, 
ja que entre algun canvi de nota durant el mes de juny i el curs següent es podia resoldre 
el cas de l'alumnat dubtós, i la mesura coercitiva dels exàmens no és necessària per 
aconseguir més disciplina. 


