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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeix qualque
substitució.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sr. President, Josep Castells substitueix Patrícia Font.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells.

Doncs, en segon lloc, els inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència les
votacions seran públiques per crida. Per tant, d’acord amb
l’article 97 del Reglament, el secretari anomenarà els diputats
i les diputades, que han de respondre “sí”, “no” o “abstenció”,
i la crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Ara començam amb l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 8209/20 i 8236/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8209/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
directrius d'actuació de cara al tercer trimestre del curs
2019-2020.

En primer lloc, començam amb la Proposició no de llei
RGE núm. 8209/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a directrius d’actuació de cara al tercer
trimestre del curs 2019-2020, i, per a la seva defensa té la
paraula la Sra. Riera, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia novament a tots els diputats
i diputades que som avui a la cambra.

Fa un parell de setmanes venim comentant a la Comissió
d’Educació, en què duem a terme el debat i votació de tota una
sèrie d’iniciatives presentades pels partits  que conformam
l’oposició, tant el Partit Popular, Ciutadans, VOX, iniciatives,
a més, que van encaminades a desplegar, impulsar, establir una
mica les directrius que s’havien de dur a terme per a la
finalització d’aquest curs escolar; per a la preparació de com
ha de ser el curs que ve, tenint en compte la situació de crisi
sanitària; establir les línies per on haurien d’anar les
instruccions de la conselleria perquè es pugui avaluar els nins,
per determinar com han de promocionar, quines assignatures
s’han de tenir en compte, si poden avançar matèria o  no es
pugui avançar matèria, i per a què és tot això?

Tot això és perquè falten unes instruccions clares, perquè
hi ha un abandonament de funcions per part de la ministra
Celaá en relació amb les seves competències constitucionals
i perquè ens trobam davant una conselleria que sembla que
està més dormida que fent la seva gestió educativa.

Una de les qüestions que vàrem tocar bàsicament tots els
partits de l’oposició  que presentàvem iniciatives aquestes
setmanes feia referència a l’ordre dictada per la ministra, una
ordre ministerial que es fa conculcant les competències, com
deia, de l’article 149.1.30 de la Constitució, que atribueix les
competències educatives al Ministeri d’Educació, i  on
estableix que és aquest ministeri qui ha de determinar com
s’ha de fer la promoció, la titulació, com deia, i el nombre
d’assignatures que poden tenir suspeses els alumnes per passar
de curs. I diem una ordre ministerial que conculcava aquest
article, perquè modificava, mitjançant aquesta disposició, que
realment té un rang reglamentari, una norma de rang legal, a
més, de llei orgànica, la qual cosa va en contra, evidentment,
de la prelació de fons establertes en el Dret.

A què ens du aquesta situació? Aquesta situació ens du que
les diferents comunitats autònomes ens podem trobar davant
17 sistemes educatius diferents, ens podem trobar davant nins
que tenen unes condicions, unes capacitacions i unes
competències adquirides a unes comunitats que els permeten
promocionar o fins i tot titular al final d’etapes, i nins a altres
comunitats autònomes que tenen unes oportunitats diferents,
una desigualtat de criteris, que promocionaran o titularan amb
altres competències, amb altres capacitats i amb un altre
nombre d’assignatures suspeses.

Això va totalment en contra, com dèiem, de la llei orgànica
i, a més, es va adoptar a una conferència sectorial on la
ministra va establir aquest criteri amb el desacord, és a dir,
amb el criteri desfavorable de sis comunitats autònomes, a
part de tota una sèrie de crítiques per part de sindicats
educatius i associacions d’inspectors.

En aquest sentit, per tant, del Partit Popular, nosaltres la
iniciativa que duem avui és una continuació de les iniciatives
presentades anteriorment i el que demanam és que la cambra
parlamentària insti, evidentment, insti el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar urgentment al Govern de l’Estat que
elabori una normativa per determinar els criteris comuns
perquè durant el període de suspensió d’activitat presencial el
treball dels alumnes sigui equivalent, uniforme a totes les
comunitats autònomes; que aquest treball se centri en avançar,
en aprofundir i en fiançar els continguts i aprenentatges fets
els dos trimestres anteriors, però que també es permeti als
nins avançar matèria, avanç de matèria que, a més, ja es fa des
de diferents comunitats autònomes i des de diferents centres
educatius.

Els he de dir  que, per la informació que té el Partit
Popular, fins i tot a la comunitat autònoma de Balears on les
línies de la conselleria han estat que no s’avanci matèria, sinó
que es limitin a repassar, tirem cap a la baixa en el
coneixement dels nins perquè puguin promocionar amb
facilitat i no tenguem molts de problemes en aquesta
conselleria dorment. Això no obstant, molts de centres
educatius i equips directius han decidit continuar avançant
matèria i així ho fan aquests al·lots i al·lotes.

Des del Partit Popular instam que l’avaluació dels
diferents cursos i ensenyaments sigui global, sigui continu,
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sigui formatiu i sigui orientador d’aquest procés
d’aprenentatge; que respongui a criteris que siguin fixats de
forma global pel ministeri i no fer aquest abandonament de
funcions en mans de les comunitats autònomes, i les
comunitats autònomes, com ha passat a Balears, en mans dels
equips directius, i que, per altra banda, també es tenguin en
compte aquestes dificultats especials que puguin tenir els
alumnes per accedir a les tasques de manera telemàtica, tenint
en compte la suspensió de les classes presencials.

Finalment, tenir en compte que la promoció i la titulació
respecti la legislació bàsica i autonòmica vigent, sembla un
poc kafkià, per dir-ho de qualque manera col·loquial, que els
partits que som a l’oposició haguem de demanar a la
conselleria i al ministeri, precisament, a més, d’Educació i
Formació que tenguin en compte la legislació vigent; és clar
que, tenint en compte els problemes que té el Govern
socialista i els seus socis per acomplir les normatives, ho
vèiem ahir amb la reforma laboral, que la derogam o no la
derogam, avui de matí ho hem amb la Llei de sostenibilitat
pressupostària 27/2013, o, per exemple, amb la modificació
de l’article 135 de la Constitució, que no sabien si l’hem de
derogar o no l’hem de derogar, han de votar o han de votar en
contra, o, per exemple, la mateixa normativa de Funció
Pública, els decrets de llei que es van aprovant en religió,
doncs també no és kafkià, quasi seria més... el lògic és que els
partits coherents, democràtics, que funcionam amb una gestió
i amb una responsabilitat lògica quan ens toca governar
demanem als que són al Govern, i de vegades sembla que són
més a l’oposició, que acompleixin la normativa, que
acompleixin la legislació, que pensin en la seva responsabilitat
i que assumeixin la gestió i les atribucions que els dóna la
Constitució.

I finalment, tenir en compte que en aquesta proposició no
de llei, com no pot ser d’una altra manera, tot i que demanam
igualtat d’oportunitats, entesa com a equitat des de la línia
liberal del Partit Popular, sí tenim en compte també que hi ha
nins que tenen necessitats especials, que hi ha nins que tenen
necessitats de suport físic o de suport educatiu per les seves
especials circumstàncies, i que tots aquests aprenentatges es
facin tenint en compte, evidentment,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, hauria d’acabar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

..., les necessitats especials de tots aquests nins.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara començam un torn de fixació de
posicions, començam pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
i té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, las similitudes entre esta
iniciativa y la que presentaron vuestros hermanos, los del
Grupo Parlamentario VOX, la semana pasada, es sorprendente,
es que ya no se esconden ni un poco, Sra. Riera, utilizan
incluso el mismo alarmismo, 17 sistemas educativos es un
caos; vamos, una alarma social que no veas. Eso es lo que
provocan esas afirmaciones, alarma social, que están muy
alejadas, además, del sistema constitucional y se evidencia la
miopía absoluta frente a la diversidad de este país.

Dicen ustedes que la Orden EFP 365/2020 deja en manos
de las distintas comunidades autónomas flexibilizar los
criterios de promoción y obtención de título, pero flexibilizar
no es regalar la promoción de ese título. Según la RAE,
flexibilizar es hacer algo flexible, si nos vamos a la definición
de flexible , flexible es aquello susceptible de cambios o
variaciones según las necesidades, según las necesidades.
Entiendo que en medio de una pandemia mundial que está
asolando todas las economías, todas las realidades sociales
económicas del planeta tierra, hay que adaptarse a las
necesidades. Por lo tanto, esa flexibilización, os guste más u
os guste menos creo que es fundamental e imprescindible para
llevar a buen puerto todas las cuestiones educativas en este
caso.

No es regalar, nada del alarmismo que ustedes manifiestan
en esa iniciativa, es más, se dice que... en esa orden infame,
según ustedes cuentan, que esos criterios flexibilizados
podrán basarse en la adquisición de los objetivos generales
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias.
Pues claro, es que no le vemos ningún problema, se adquieren
los conocimientos, se aprenden, se establecen mecanismos
completamente novedosos para hacer posible este final de
curso, que es inusual y excepcional, y se flexibilizan los
criterios de promoción de acuerdo a las necesidades en las
que nos encontramos, en base a las circunstancias que
permiten que haya una pandemia mundial rompiendo todos los
esquemas del mundo conocido y sus parámetros habituales.

Además de esos criterios propios, que esos criterios
propios serán decididos por los equipos docentes, no por
alguien que pase por la calle, no por ningún experto en
pandemia que hable en la barra de un bar en una sobremesa, no,
van a ser decididos por los equipos docentes, por un equipo
docente. Y este grupo parlamentario confía plenamente en que
esos criterios serán los que mejor se ajusten a las
circunstancias de cada comunidad autónoma en cada realidad
particular del centro; es más, este grupo no tiene ninguna duda
de que así será.

Cuando dicen ustedes, así un poco alegremente, que se
está incumpliendo el principio de igualdad recogido en el
artículo 139, donde dice que todos los españoles tendrán los
mismos derechos y obligaciones, nosotras entendemos que el
derecho a la educación, que es un derecho garantizado también
en la Constitución, se está garantizando plenamente, con
mucho esfuerzo pero que, independientemente de que pueda
haber diversidad de criterios, el derecho a la educación
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pública gratuita y obligatoria de todos los españoles y
españolas, estén en el territorio que estén, se está cumpliendo.

Garantizar el derecho fundamental a la educación, que sí
que está reconocido en esa Constitución, ha tenido que
adaptarse lógicamente, porque en la Ley de educación que
desarrolla ese derecho no se preveía una pandemia mundial,
así como tampoco se tuvieron en cuenta otras muchas cosas,
por eso se va a modificar esa ley del Partido Popular, que ha
sido un desastre absoluto, por cierto, para la educación en
España.

En fin, creo que hablan ustedes demasiado de
incumplimiento, y no voy a entrar a valorar punto por punto
todas las cosas que dicen que se están incumpliendo, pero les
tengo que recordar que tengan en cuenta el derecho de libre
autonomía, sean conscientes de que ese derecho también de
las autonomías está recogido en la Constitución, y que hay una
ley orgánica que lo desarrolla. Y para su información
humildemente aquí les recuerdo que difiere las competencias
de educación a las comunidades autónomas, y eso implica, de
acuerdo con la normativa estatal y de acuerdo con la normativa
autonómica propia de las Islas Baleares, tenemos capacidad y,
además, pleno derecho a hacer todo lo que ustedes proponen
en vuestra iniciativa que se haga al revés, desde Madrid. Estáis
empeñados en que Madrid, pues desde Madrid las decisiones
se toman mejor.

Unidas Podemos está de acuerdo con ustedes en que la
vigilancia al Gobierno pasa por ser muy escrupulosos y
escrupulosas en el cumplimiento de las normas, en eso no
vamos a aceptar ninguna propuesta aún justificada en la
urgencia de motivos excepcionales que sea manifiestamente,
ni siquiera veladamente, ni siquiera disimuladamente contraria
a la ley y a la legalidad, es más, espero que ningún partido
político nunca en la historia de la democracia, ni en ninguna
legislatura, haya actuado contrariamente a la ley ni a la
legalidad, ni tampoco, por supuesto, que lo haga en un futuro.

Le recomiendo que no hagan iniciativas en las que
mencionen siquiera la Comunidad de Madrid porque es que
flaco favor les están haciendo queriendo igualar las decisiones
que se tomen allí con las que se están tomando aquí, son
comunidades autónomas, creo, diferentes, por supuesto, y, por
suerte, los gobiernos también son muy diferentes y las
decisiones también.

Por esas razones, no podemos votar a favor de esta
iniciativa y, además, añadimos que la uniformidad en los
criterios no es ninguna solución porque cada territorio tiene
su realidad, no comparen ustedes la realidad del País Vasco
con la realidad de Murcia, con la realidad de Madrid, con la de
Baleares, es imposible, y hacerlo, además, es una completa
irresponsabilidad y un peligro muy grande, que ustedes
manejen las mismas ideas que VOX, porque o son ya lo
mismo o se están dejando cegar por las propuestas
descabelladas de quienes quieren que las decisiones en
Baleares las tomen en Madrid.

Y nada más, votaremos en contra de esta iniciativa. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Ara correspon al Grup
Parlamentari Ciudadanos i té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president, ho faré des de l’escó. Miren, estamos
hoy de nuevo ante una proposición no de ley que aborda
medidas excepcionales en el ámbito educativo. Es cierto que
desde mi grupo hemos tenido, bueno, pues discrepancias o no
sabíamos muy bien cómo abordar esta proposición no de ley,
ya que consideramos que las medidas y los criterios ya han
sido abordados por el Ministerio de Educación, no nos gusta,
evidentemente, pero ya sí que existen unas instrucciones
claras en cuanto al objeto de esta PNL de evaluar a los
alumnos.

Por tanto, consideramos que está un poco, quizás,
desfasada, aunque coincidimos con el Grupo Popular en el
objetivo de esta propuesta.

Nosotros tampoco estamos a favor de que se creen
desigualdades territoriales, pero vamos mucho más allá, y lo
he dicho en otras comisiones, en otras sesiones de esta
comisión, nosotros hemos pedido siempre al Govern de les
Illes Balears que tome decisiones y medidas extraordinarias
en materia educativa que garanticen dos cosas: por un lado,
que ningún alumno se quede atrás y, por el otro, que se
respetase el esfuerzo realizado por los estudiantes y los
profesores hasta la fecha, porque somos muy conscientes,
desde Ciudadanos, de la brecha digital, derivada de la brecha
social, que existe en la sociedad balear, y esto se tiene que
tener en cuenta por los docentes a la hora de evaluar y de
impartir el currículum educativo correspondiente durante este
o estos meses de confinamiento.

El Govern debe asegurar, en primer lugar, la igualdad de
condiciones en la educación y, sobre todo, la igualdad en el
acceso a la educación.

Desde mi grupo parlamentario también defendemos que no
deben darse estas desigualdades territoriales, y así lo hemos
exigido a nivel nacional, y el ministerio debía velar por ello y
no echar balones fuera, no crear esa incertidumbre y esa
intranquilidad a las familias y a los docentes durante estos
meses. En la proposición no de ley que ya presentamos desde
Ciudadanos y que tuvo el consenso de esta comisión, y se votó
por unanimidad, ya poníamos de manifiesto la necesidad de
que se tuvieran en cuenta estos dos criterios para nosotros
muy importantes, como he dicho, los voy a volver a reiterar,
que, por un lado, se tenga en cuenta el esfuerzo realizado tanto
por los docentes como por los alumnos, porque si no sería un
menosprecio a todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho
estos meses, pero que se tenga en cuenta esa brecha digital y
esas desigualdades que se han dado también en estos meses y,
por tanto, son los docentes que mejor conocen a los alumnes
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quienes deben tomar la decisión de evaluar a sus alumnos,
teniendo en cuenta todas esas variables y las circunstancias
excepcionales que han vivido sus alumnos.

Hoy votaremos a favor de esta proposición no de ley, por
las razones que he comentado, de evitar desigualdades
territoriales, poner de manifiesto que ha habido cierta
incertidumbre para las familias y docentes en que no estamos
de acuerdo, pero consideramos que llega un poco tarde esta
propuesta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Gràcies, diputades, diputats. Bé, Sr.
Riera, vostès ens duen, com li deia la diputada de Podemos,
una proposició no de llei que bé l’haguessin poguda fer plegats
amb VOX i fer-la la setmana passada, i així anam avançant les
comissions. Clar, vostès tornen plantejar, igual que la setmana
passada ho va fer VOX, un 155 a l’educació, i això fa molts
d’anys que les competències estan transferides, i estan
transferides precisament perquè... -i vostè ha estat consellera
d’Educació- estan transferides precisament perquè des de les
comunitats autònomes és molt millor que des de l’Estat a
l’hora de parlar de... pràcticament tot, però també d’educació,
i a l’hora de gestionar el dia a dia de l’educació.

Vostè sap perfectament quina ha estat la dificultat, les
diferents dificultats que s’han trobat tant equips directius com
equips docents, aquests dos darrers mesos; ha estat duríssim,
ha estat molt difícil fer feina. Els equips docents són els que
han de marcar els criteris d’avaluació. Sí, Sra. Riera, perquè
vivim un moment excepcional, vivim un moment excepcional,
i els equips docents, els docents, cada dia es reuneixen amb el
cicle, es reuneixen amb els claustres, telefonen a les famílies,
fan classe, saben quin és el moment de cada alumne i quina és
la dificultat de cada alumne per a l’aprenentatge tal i com està
plantejat, no presencial. És a dir, les variables a l’hora de
poder avaluar els aprenentatges de l’alumne, així com estan les
coses ara, sense que l’ensenyament pugui ser presencial, són
molt, molt diverses.

Per tant les coses es fan de baix per amunt, la
uniformització hauria d’haver ja passat a la història, sobretot
en educació, sobretot en educació, i qui té la capacitat
d’entendre com es pot fer l’avaluació és qui la viu dia a dia, i
aquest dia a dia només el viuen docents i equips directius. Per
tant, Sra. Riera, deixin estar de 155 l’educació, per favor, i
mirin quina és la realitat de la globalitat de l’alumnat a les Illes
Balears, i  ens adonarem de la dificultat que tenen docents i
equips directius a l’hora de fer feina.

I parlant de desigualtats, Sra. Guasp, desigualtats
territorials és el que ens deu l’Estat, desigualtats territorials

es provoquen quan des de l’Estat es recentralitza i des de
l’Estat no es reparteix equitativament a les comunitats
autònomes per poder tirar endavant les seves competències,
i des de les Illes Balears ja fa massa anys, i ho hem dit moltes
vegades, que s’és injust. Per tant és de justícia que aquestes
desigualtats territorials tornin enrere i aquestes desigualtats
territorials es transformin en igualtats a l’hora de repartir allò
que per exemple des de les Illes Balears enviam cada any a
l’Estat i no ens torna per poder gestionar les competències,
per exemple les d’educació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Decía el portavoz de MÉS que es
mucho mejor que estén las competencias en manos de las
comunidades autónomas. Baleares, líder en fracaso y
abandono escolar, es el resultado fantástico de gestionar esas
competencias. Yo creo que los señores de MÉS, la izquierda
en general pero los señores de MÉS en particular, viven en un
mundo irreal, en un mundo de fantasía; deben ser los Países
Catalanes, esos del mundo irreal y la fantasía, porque hablan
aquí de que las clases que se están dando a través de medios
telemáticos todo es una maravilla, funciona a la perfección,
tal... No sé, a mí la verdad es que... Mire, yo tengo dos niños
pequeños, en edad escolar, y la verdad es que no es así, no es
así, no funciona así. Es que, es más, se lo dicen incluso ya
algunos sindicatos al Gobierno balear; incluso federaciones de
padres, que siempre han sido correa de transmisión de los
gobiernos de izquierdas, ya empiezan a protestar. O sea, es que
la realidad dista mucho de lo que ustedes intentan vender aquí
que, ya le digo, no se lo compra nadie. Bueno, a lo mejor en la
irrealidad de los Países Catalanes se lo compra alguien, pero
desde luego el ciudadano en general ya no se lo cree.

Lo que vivimos en realidad es una dejación absoluta de la
Consejería de Educación. Por eso esta proposición no de ley
es acertada y yo, a diferencia de lo que dice Ciudadanos, creo
que no llega tarde, no llega tarde porque seguimos en la misma
situación. Ustedes decían que es parecida a una proposición
no de ley que presentó VOX; sí, claro, porque todos aquellos
que defendamos la libertad, la igualdad de oportunidades en
los alumnos y que no queremos que en el mismo país haya
alumnos de primera y de segunda, evidentemente vamos a
estar de acuerdo. La lástima es que ustedes no lo ven así y que
sigan empeñados en mantener un sistema educativo que nos
diferencia, que diferencia entre derechos y obligaciones según
los ciudadanos nazcan en un territorio o en otro, que es a lo
que nos ha llevado este sistema.

Pero no voy a entrar a analizar el sistema autonómico
educativo porque además no es el propósito de esta PNL que
presenta el Partido Popular hoy. Yo, cuando veo que lo que se
pretende es marcar directrices comunes, no sé dónde ustedes
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ven el problema. Si hay una parálisis del Gobierno de
España..., bueno, lo que hay en el Gobierno de España es una
descoordinación absoluta, que la ministra dice una cosa, las
comunidades le contestan en sentido contrario, y aquí el
consejero de Educación va cambiando -eso sí que lo ha
copiado el Gobierno de España-, según sea un día dice una
cosa, otro día vuelve a cambiar..., claro, pues yo creo que lo
que están rogando las familias de Baleares es que les den unas
directrices claras para terminar este curso y para ver cómo
empezamos el siguiente, y que se evalúe a los alumnos. 

A mí que me digan por qué los alumnos de Andalucía,
Castilla-León, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid,
Galicia, Navarra, Extremadura o el País Vasco pueden avanzar
contenidos, van a tener una formación evaluada, y nosotros en
Baleares no. Bueno, pues nosotros creemos que la igualdad de
oportunidades no es esto que estamos viviendo hoy en día, y
vemos que la Consejería de Educación está de brazos
cruzados. Por eso son necesarias iniciativas como estas.

Y no tienen nada que ver, o no viene a cuento aquí hablar de
las diferentes realidades, de la diversidad, como decía la Sra.
Santiago. Creo que no hay ningún partido político con
representación en esta cámara que no sepa que España es muy
diversa, y que precisamente eso nos hace más fuertes como
nación, y que esa riqueza lingüística, cultural, tan variada que
tenemos en España es lo que nos distingue y nos hace, insisto,
una gran nación. Yo es que aquí no viene a cuento hablar de
estos temas.

No saben ustedes, ha dicho, la..., hay que adaptar a la
realidad distinta de cada territorio, no es lo mismo la realidad
del País Vasco, de Galicia... Cuando se dan matemáticas son
las misma en Galicia, en el País Vasco y aquí, o sea... Yo lo
que creo es que en diferentes materias no sé por qué unos
alumnos pueden seguir avanzando en un curso y otros no, no
lo entiendo.

En definitiva, nosotros apoyaremos esta proposición no de
ley, porque incide además en lo que buscamos siempre los que
defendemos la libertad, la igualdad de oportunidades, esa
palabra tan bonita de la equidad, y que nuestras familias sepan
a qué atenerse, y no sigan haciendo el esfuerzo impresionante
que no sólo hacen los profesores, que está muy bien que los
profesores se esfuercen y cumplan con su trabajo, además en
estas condiciones tan difíciles, pero las familias están
haciendo un esfuerzo tremendo, porque no todas las
condiciones son iguales en todas las familias. Hay brechas, sí,
pero la principal brecha que tiene este país es la educativa, en
general, por eso estamos a la cola de todo, y por eso ustedes
siguen en ese inmovilismo, porque están, pues no sé, felices
y contentos de estar a la cola de todo; nosotros queremos
estar a la cabeza de todo. Y este sistema educativo ha
fracasado, cuanto antes lo vean, mucho mejor. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Ja vull
avançar que nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició
no de llei, com ja vàrem fa un dies a una altra que també
parlava sobre el tema competencial en matèria d’educació. No
diré que tot el que he llegit en aquesta proposició no de llei
em desagrada, o ens desagrada, però sí és cert que hi ha
algunes frases a alguns paràgrafs que ja ens situen exactament
on nosaltres trobam que mai no ens hem de situar.

Nosaltres creiem en les regles del joc que tenim, nosaltres
creiem en les regles del joc que es varen acordar en seu
moment; nosaltres creiem en l’estat de les autonomies, el
mateix que ja vaig dir a la proposició no de llei que va
presentar el Grup Parlamentari VOX.

Em sembla que hi ha poca memòria en aquesta societat
quan no recordam què significava que Madrid tengués les
competències en matèria educativa. No recordam que aquí
cantàvem, o cantaven, a mi no em va tocar, però es cantava
encara el cara al sol i encara es cantava la taula de multiplicar.
Jo això sí que ho he fet, la puc cantar aquí, però no ho faré,
però la record perfectament perquè la cantàvem, i havíem de
resar cada dia quan entràvem, i a mi m’agrada resar tal vegada,
o no, però a ca nostra i en privat.

Per tant, nosaltres pensam que tot i que m’he anat a
l’extrem, m’agrada com estan les coses. Què poden millorar?
Sí, però al nostre grup parlamentari no ens ha agradat aquesta
proposició no de llei que fa un cert aroma a recentralització,
no hi creiem en la recentralització.

M’ha sobtat llegir a aquesta PNL que amb aquesta ordre
“se propician diecisiete sistemas educativos, lo que conlleva
el caos, la desigualdad entre territorios y, por ende, se
agrava la de los alumnos en función del lugar en que
residan.” D’ençà que l’Estat va transferir la competència
d’educació hi ha disset comunitats, disset sistemes educatius
a diferents moments en aquesta terra, en aquesta terra, a
Espanya a la qual nosaltres volem pertànyer, perquè creiem en
la Constitució. “No en países catalanes”, com ha dit el senyor
de VOX, no, no, no.

Bé, doncs, vale, ahora no vamos a discutir usted y yo
porque es mi turno y, por tanto, le digo que jo no som,
nosaltres no som dels països catalans, ni ho serem, d’acord.

A partir d’aquí, no sé a què ve aquesta sorpresa, hay
diecisiete sistemas educativos, efectivament, n’hi ha disset,
molt ben comptats. Aquestes són les regles del joc i amb
aquestes regles pensam que hem de jugar, no les podem
canviar a mitjan partida i nosaltres, com es pot suposar, no les
volem canviar, ni a principi ni a mitjan ni a final partida. 

Aquesta proposició no de llei aborda dos temes
bàsicament, el tema avaluació, promoció i titulació, per una
banda, i avançament de continguts, per una altra.
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Respecte del primer tema, hem de partir de la base que la
competència en educació  és de la comunitat autònoma i la
comunitat autònoma actua sempre segons el marc normatiu
que marca l’Estat, que en aquest cas és aquesta ordre, i, a partir
d’aquí, la comunitat autònoma és la que ha de fixar els criteris
concrets per avaluar, per promocionar i per titular; ha
d’elaborar normes concretes i clares per evitar que es
produeixi un allau de reclamacions davant d’Inspecció
Educativa. I, per tant, aquestes desigualtats que vivim, que
pensam que efectivament és així, no s’arreglen amb una
recentralització, s’arreglen amb què Madrid pagui el que
pertoca, que pagui el que ens deu, que ens tracti com
mereixem, que, perquè no tenim el pes que hauríem de tenir
a Madrid, no ens fan ni cas, perquè volem reunions bilaterals
com sí tenen altres comunitats autònomes.

Respecte del tema sobre l’avançament de continguts,
consideram que és competència del centre, hem de recordar
que ha d’imperar el principi d’autonomia de cada centre en
qüestions com aquesta, perquè la situació a cada centre és
diferent i és el mateix centre  que ha de decidir avançar els
continguts o no, depenent de la seva realitat, perquè hem
d’evitar precisament discriminacions entre alumnes. I ens
trobam a un moment excepcional amb una situació
excepcional, és impossible fer un curs normal i per això
pensam que ens hem de posar tranquils.

Nosaltres, ja ho vaig dir la setmana passada, hem
d’estrènyer els corretjons al conseller d’Educació d’aquesta
comunitat autònoma i que faci el que pertoca, allà on pertoca,
i hem de respectar els docents, hem de respectar els equips
directius, les famílies i tot. He sentit insults cap a les famílies
i als pares, no ho dic per part de vostè, eh!, com..., què ha dit?,
correa de transmisión de la izquierda. Bé, jo hi ha coses que
trob que s’han de tractar amb respecte i seriosament.

I també em fa gràcia, perquè quan vostè diu, Sra. Riera, els
grups de l’oposició, a nosaltres no ens hi fica mai; nosaltres
fem oposició, des del seny, no des de la bel·ligerància, i allò
que ens sembla bé ho diem i allò que no, no ho diem, per què?
Perquè a nosaltres des de Madrid, afortunadament, no ens
comanden. 

Per tant, li he avançat a l’inici de la meva intervenció que
votarem en contra d’aquesta proposició no de llei. I
m’agradava, i molt, el consens que hi havia en aquestes
comissions diferents amb tots els partits polítics, hem votat
per unanimitat moltíssimes coses, però passar coses com
aquestes, recentralització, a un moment com aquest, no em
sembla seriós.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo començaré recordant, tot
i que altres portaveus han anat en la mateixa línia, recordant a
la Sra. Riera un dels nostres lemes de capçalera i és que
igualtat no és uniformitat, són dues coses totalment diferents.
Igualtat no és uniformitat i, precisament, crec que podem dir
que el nostre ordenament jurídic, amb la Constitució al
capdavant, precisament estableix aquesta diferència d’una
forma molt clara. 

Malauradament tenim una legislació bàsica de l’Estat en
algunes matèries que aquest principi el desvirtua, el desvirtua
i fa un abús de la seva potestat de legislar bàsicament i fa
legislacions bàsiques que deixen molt poc marge de maniobra
a les comunitats autònomes per desplegar la seva competència
de desenvolupament legislatiu. I el cas de l’educació és un
molt bon exemple, és a dir, imagini’s si és invasiva la
legislació bàsica de l’Estat que en aquesta comunitat autònoma
portem vint, trenta anys d’autonomia i no hem fet ni tan sols
llei de desenvolupament, imagini’s si és invasiva la llei bàsica
educativa. I hem pogut anar tirant fent decrets. Ara sembla ser
que hi ha en marxa una llei autonòmica i amb aquesta llei
s’intentaran aprofitar totes les escletxes que deixa la
legislació bàsica.

Per tant, si tenim una legislació bàsica tan invasiva només
faltarà que en aquest parlament demanem, donem patents de
cors al Govern de l’Estat perquè encara sigui més envaïda.
Evidentment, això es troba a les antípodes del nostre discurs,
jo crec que vostè n’és perfectament conscient i coneixedora
i, per tant, nosaltres amb aquest plantejament ja no hi podem
estar d’acord.

A banda, hi ha un altre element, sempre que vostè parla
d’educació sempre surten els continguts, contenidos, i ara té
la derivada del avanzar materia. Això a mi em fa veure, Sra.
Riera, i hem tengut ocasió de parlar-ho moltes vegades, que el
seu concepte de l’educació no és que només sigui a les
antípodes del que defens jo o el que defensa el meu grup, és
que es troba a les antípodes dels moviments pedagògics més
avançats que són els que expliquen com s’hauria de fer perquè
els nostres sistemes educatius no fossin tan fracassats, perquè
continuen sent sistemes educatius molt vuitcentistes basats en
la transferència de continguts, i l’educació és molt més que la
transferència de continguts, l’educació és un procés de
creixement personal en què els continguts són absolutament
accessoris. 

Vostès, i altres grups, per la forma en què s’expressen
pensen en un sistema educatiu molt antiquat basat en la
transferència de continguts i en l’avaluació de la correcta
recepció per part dels educants d’aquests continguts, per això
estan tan obsessionats amb los contenidos y el avanzar
materia. Per a nosaltres l’educació és molt més que això i,
per tant, aquest no ha de ser l’element per monitoritzar el bon
funcionament del sistema educatiu.

Un portaveu ha fet referència als mals resultats del nostre
sistema educatiu i, evidentment, aquí cadascú agrana cap a casa
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i explica el seu relat, però el per què el sistema educatiu de
Balears té resultats negatius està amplíssimament documentat
per la ciència, els pedagogs, que són els que estudien el per
què d’uns resultats i d’uns altres. El que et diuen aquí és que
els sistemes educatius, per exemple, els diferents sistemes
educatius que hi ha a l’Estat tenen més o menys mal resultats
en funció bàsicament de la composició socioeconòmica de la
societat. D’aquesta conclusió socioeconòmica en deriva un
cert nivell 
cultural de les famílies, que deriva d’un determinat model
econòmic.

Vostès ja saben per on van, jo ho he expressat de forma
clara moltíssimes vegades i, per tant, el problema del sistema
educatiu de Balears és aquest, no és el (...) d’autonomia. Amb
aquesta problemàtica social que tenim a les Illes Balears si, a
més a més, el sistema estigués centralitzat i no ho poguéssim
adaptar, els resultats encara serien pitjors i molt més
desastrosos.

Per acabar, l’últim argument per votar en contra és que a
mi em sobta molt que sent com és el Partit Popular un partit
tan important en el Congrés espanyol, hagi de venir aquí, al
Parlament de les Illes Balears, perquè instem el Govern de
l’Estat a fer qualsevol cosa; és a dir, com molt bé ha dit la Sra.
Pons, aquí el que hem de fer és instar el Govern de la
comunitat autònoma. Si vostè no té prou força en aquest
parlament per instar el Govern de la comunitat autònoma a fer
el que hauria de fer, que és el que entre tots hauríem de fer en
aquesta comissió, és clar, em sembla molt il·lusori que vostè
cregui que tindrà prou força per dir-ho al Govern de l’Estat,
quan vostè ja forma part d’un partit que és una de les principals
forces polítiques a nivell de l’Estat. 

Per tots aquests motius votarem en contra de la seva
proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, tornem
aquí una altra vegada a parlar del mateix, cada setmana seguim
parlant del mateix, també és veritat que aquí la Sra. Riera ha
vingut aquí a presentar una proposició no de llei d’aquestes
que es presenten arreu de l’Estat per poder plantejar... fer
oposició, perquè realment el que interessa no és com acaba el
final de curs, sinó fer oposició al Govern, dir que tot està
malament, que tot està molt malament i aprofita qualsevol
cosa per posar-ho.

El que li he de dir és que em sorprèn que vostè la presenti
quan vostè ha estat una consellera d’Educació, posa en dubte
les competències, la possibilitat d’exercir la competència per
part de les comunitats autònomes. 

I aquesta PNL, que vostè la titula Directrices de actuación
de cara al tercer trimestre del curso 2019-2020, jo crec que
es va equivocar, bé, es varen equivocar a Madrid quan la van
dictar, perquè realment el que vol es llençar un obús al
sistema, perquè posa en dubte... ja a la introducció de motius
posa en dubte la legalitat de les normes. Perdoni, Sra. Riera,
la legalitat de..., dubtar de la legalitat de les normes és fa d’una
manera, i vostè sap quina és, no és ve aquí... “és que dubtam si
és legal o no”. Doncs, si creu que no és legal presenti els
recursos corresponents i si no vagi al sistema corresponent
per comprovar que la norma s’adequa a la legalitat. Per tant,
dubtar de la legalitat és una manera de dubtar de l’Estat en si.

Després, parla de la sectorial d’Educació, que em fa molta
gràcia perquè vostè parla de la sectorial d’Educació en la qual
les comunitats autònomes del Partit Popular no accepten el
que allà es diu, és clar, com que el Partit Popular quan
governava no convocava sectorial d’Educació, per tant, ara
s’estranya que la convoquin. I, a més a més, s’estranya, no que
la convoqui, sinó que es duguin endavant els acords als quals
s’arriben a la sectorial d’Educació. 

No, no em miri així, és així, és així, és així de clar. Perquè
també posa en dubte el sistema educatiu espanyol: “Hay 17...”,
doncs clar que hi ha 17 autonomies que tenen les
competències i cadascuna desenvolupa la competència com ho
considera i com li permet... 

I sobre això volia fer un esment a la Sra. Guasp, que parla
de desigualtat. Sí, Sra. Guasp, hi ha desigualtats, hi ha
desigualtats territorials; Espanya, el territori espanyol és d’una
gran diversitat, no sols geogràfica, física, sinó també humana,
econòmica, de diferències absolutes entre nord i sud, entre est
i oest. Per tant, això s’ha de reflectir als sistemes educatius
perquè els nens i nenes no aprenen de la mateixa manera a un
costat i altre, perquè tenen uns inputs diferents en unes bandes
i en unes altres, i això es reflecteix.

I després, vostè, Sra. Riera, posa en dubte el que sempre
hem parlat, és que és això, a la legislatura anterior vam ser
aquí en una comissió d’Educació per un pacte educatiu, en què
teníem molt clar que l’autonomia de centre anava per davant,
i ara ve i presenta una PNL en la qual l’autonomia de centre no
val per a res. I, a més a més, el que més dol d’aquesta PNL és
l’atac frontal als docents i als equips docents perquè, segons
posa aquí, els equips docents no serveixen per res. Perdoni,
els equips docents tenen la seva consideració.

Què vol que li digui? Aquesta PNL, si vostè ha llegit els
criteris que s’han publicat al butlletí del 18 d’abril, on
s’expliquen els criteris extraordinaris, perquè estem en una
situació extraordinària, estem en una situació d’estat d’alarma,
en una situació que no havíem viscut mai, per tant, allà
s’estableixen els  criteris extraordinaris d’avaluació i en
aquests criteris extraordinaris hi ha un punt 4.2 que diu: “els
mestres”, que són els responsables, els docents, “han
d’adequar la programació d’aula a les instruccions personals,
familiars, formatives, tecnològiques i emocionals que cada
alumne hagi trobat”. És a dir, s’ha de garantir que cada alumne
tengui una avaluació en funció d’allò que ha pogut o que no ha
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pogut fer, en funció de com ho ha pogut o no ho ha pogut fer,
en funció de què ha estat capaç o no ha estat capaç de fer.

Per tant, crec que posar dubtes sobre el sistema és posar
dubtes sobre la mateixa educació perquè al final també posa en
dubte la feina dels equips directius. Els equips directius
supervisaran perquè l’avaluació es faci de manera correcta i
equitativa, això ho diuen les instruccions, això ho diuen les
instruccions. 

Per tant, crec que no hem de plantejar PNL, no hem de
plantejar propostes que posin en dubte el sistema, el que he de
fer són PNL constructives.

Ara hi ha una avaluació que tal vegada a vostè no li... tal
vegada no, segur, a vostè no li agrada com s’ha plantejat, però
és el que toca i les normes democràtiques és... assumir allò
que ens toca a cada moment.

Per tant, nosaltres hi votarem en contra perquè al final no
es tracta d’una uniformitat per a tot Espanya, sinó que es tracta
d’una individualitat per a cada alumne.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara té la paraula per contradiccions
el grup proposant, la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, un agraïment als
grups que donaran suport a la nostra iniciativa i després
intentaré ser breu, però voldria contestar totes les reflexions
que s’han fet, crec que moltes no són gaire encertades.

Sra. Santiago, yo la invito a leer los informes educativos
del IAQSE, los datos del ministerio, de la Organización de
las Naciones Unidas, etc., sobre la situación del fracaso
educativo, de la adquisición de competencias en nuestra
comunidad, incluso a nivel nacional donde ustedes
gobiernan.

Quiero decirle que si es verdad que este trimestre no va
a ser normal nosotros no nos resignamos a que tampoco
sea normal el curso siguiente, como ha dicho el conseller,
por lo cual consideramos que es importante que en este
trimestre no solamente se repase, se avance materia y se
juzgue, se eduque, se controle y se examine a los niños por
las competencias que hayan adquirido, por mucho que
alguien considere que únicamente tienen que hacer un
proceso de recreación personal.

Usted habla del principio de igualdad. El principio de
igualdad es el artículo 14 de la Constitución, yo le invito a
leerse el 149, que es el que nombra esta PNL, a lo mejor se
le ha borrado el 9, se ha quedado con el 14, porque el 149
hace referencia a la atribución de la competencia exclusiva
del Estado y dice exactamente: “El Estado tiene

competencia exclusiva para la  regulación de las
condiciones de obtención de títulos y para dictar las
normas básicas”, normas básicas, “para el desarrollo del
artículo 27 de la Constitución”, que es el derecho a la
libertad educativa y el derecho a la educación para todos,
“para que se lleve a  cabo el cumplimiento de las
obligaciones de los poderes públicos”. Y es lo que nosotros
pedimos, que el Estado asuma sus competencias y regule
esas condiciones, y las competencias que tienen las
comunidades autónomas son de desarrollar esas normas
básicas, que ha de dictar el Estado, no por una orden, sino
evidentemente por las normas correspondientes como es
una ley educativa, una norma de rango legal, que es a lo
que yo me refería en esta propuesta.

Yo no sé si ustedes... es miopía o es falta de formación
o de información, pero, por favor, léanse bien el contenido
de la misma, porque a eso nos referimos en nuestra
propuesta. Y si usted quiere observar cumplimientos de ley,
que habla de que nadie se debe saltar la ley, yo le invito a
que compruebe el expediente de compra de mascarillas del
ib-salut por parte de la consellera Gómez, que es la que ha
reconocido claramente desde este atril que sí se salta la ley.

Sra. Guasp, usted dice que llegamos tarde porque no
hay criterio. Yo a usted también la invito, y permítame la
humildad, a revisar los informes de las asociaciones de
inspectores educativos o los sindicatos, tanto  a nivel
nacional como autonómico. Lo digo porque no solicitamos
únicamente criterios comunes y globales, sino que se
respete esa prelación de fuentes del derecho, que usted
debe conocer igual que yo, porque también ha estudiado
Derecho, creo recordar, como yo, no sé..., y que no se
modifique, como les decía, una ley orgánica por una orden,
y a eso no llegamos tarde, porque cualquier padre o
cualquier estudiante que no esté de acuerdo con las notas
de su hijo lo podrá impugnar, y si un hijo  mío que ha
sacado buenas notas y queda a las puertas de una carrera
precisamente porque se ha hecho una media en
bachillerato en base a una tabla rasa para todos los
alumnos, independientemente de lo que aprueben y de las
notas que tengan, sería yo la que lo impugnara, y en ese
caso usted, mi hijo o yo también, entonces sí que
llegaríamos tarde.

Sr. Mas, miri, jo li demanaria que es llegís la iniciativa
sencera. Parlam, com deia abans a la Sra. Guasp, dels criteris
del tercer trimestre, que va ser una part de les iniciatives de la
setmana passada. Potser va llegir només un paràgraf que
tractava d’altres qüestions: de reforç, d’activitats d’estiu,
d’informar els professors del que han de fer l’any que ve, i una
part parlava d’aquest trimestre, que és del que tracta aquesta
iniciativa. 

I miri, no, els docents no marquen els criteris educatius,
els  docents avaluen, aproven o suspenen, però els criteris
educatius els marquen el Sr. March i la Sra. Celaá, o almanco
ho haurien de fer, que per això han estat nomenats, i això no és
una tribu educativa, això és una piràmide, una estructura
educativa amb diferents competències, atribuïda per una
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Constitució que, ens agradi o no ens agradi, ens obliga a tots,
i si no, si hem de fer feina en una tribu educativa, vostès poden
acomiadar la Sra. Celaá i el Sr. March perquè ja estam aquí
fent les iniciatives que marquen les directrius que haurien de
fer ells.

Sr. Castells, sap que jo li tenc molt de respecte però no
compartesc les seves expressions quan fa referència al fet que
educació és un procés únicament personal; idò no, es rep
educació a la casa i es forma a l’escola, jo consider que en
l’educació hi ha un procés personal i un procés formatiu i
professional, i els continguts, evidentment, no són accessoris,
perquè si fossin accessoris evidentment no hi hauria
diferències ni en les diferents competències, en diferents
nivells i en igualtat d’oportunitats, no arribarien més enfora o
manco enfora en diferents matèries i en diferents carreres. I
el que jo consider que sí és no estar als antípodes sinó avançar
és introduir metodologies noves, fer projectes innovadors,
avançar en sistemes metodològics... Això és inversió que, clar,
evidentment no la tenen, i per això vostè ens diu que no, no
hem d’avançar, únicament un projecte de formació personal;
de formació personal en puc donar jo als meus fills quan al
vespre els enseny com han d’agafar la ganiveta i la forqueta per
dinar, o els enseny a parlar amb respecte als superiors. Hi ha
una altra part, que és la part educativa, formativa, que han de
fer a les escoles. I s i no miri vostè les competències
educatives de Balears: un 53% en competències lingüístiques,
un 52 en matemàtiques; és a dir, quasi la meitat dels alumnes
no tenen les competències mitjanes que tenen a l’Estat.

Miri, jo els diré que el Partit Popular hem impugnat
aquesta ordre ministerial que regula el final de curs acadèmic
i l’inici del pròxim a la qual es refereix la nostra iniciativa,
com he dit abans precisament perquè es conculca la Llei
orgànica d’educació i es crea un greu greuge entre alumnes de
diferents comunitats autònomes. No es pot buidar de
contingut a través d’un reglament un precepte legal que
desplega un dret fonamental, això és impugnable, com els
deia; crea inseguretat jurídica als estudiants, als pares, als nins
que acaben un cicle i promocionen, o als nins simplement que
estan aprovant unes assignatures o als que estan titulant.

I, Sr. Casanova, evidentment que venim a fer oposició, i
venim també a fer propostes positives, perquè això forma part
de la feina parlamentària, no és ver? Control parlamentari...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... i una feina propositiva i legislativa. Tant de bo poguéssim
fer només oposició i no haguem de fer la part constructiva
legislativa si el Sr. March fes la seva feina, si la Sra. Celaá fes
també la seva feina, i això sí que seria complir les normes
democràtiques a què apel·la vostè.

Jo els demano que facin un pensament, reflexionin sobre
la necessitat que hi hagi uns criteris comuns i que no es
conculquin normes bàsiques...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Riera, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

...a les instruccions del tercer trimestre, i donin suport a la
nostra iniciativa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Un cop acabat el debat passarem a
votar aquesta proposició no de llei, RGE núm. 8209/20, i el
Sr. Secretari procedirà a la lectura dels noms dels diputats i
les diputades membres de la comissió. Sr. Secretari...

EL SR. SECRETARI:

Sí, Sr. President. Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8209/20, relativa a directrius d’actuació de cara al
tercer trimestres del curs 2019-2020.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8236/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció
d’oferta de formació professional per al curs 20-21.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8236/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció
d’oferta formativa de formació professional per al curs 20-21.
I per a la seva defensa pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats,
després d’haver parlat sobre el sistema i demés crec que
aquesta és una proposta que portem aquí, és una proposta molt
concreta, és una proposta molt específica, crec que és molt
puntual, però que és fruit d’una demanda del mateix sector
educatiu.

La formació professional, com vostès saben, té un procés
de captació d’alumnes a través de diferents bandes, i una
d’elles és a través dels mateixos centres, on es fan
demostracions, on es parla, a través de les tutories, es parla
dels estudis de formació professional, o a través de diferents
actuacions, diferents accions que es fan per part de centres es
presenten les sortides professionals, les possibilitats,
s’analitzen quins són els estudis que s’han de fer; també es
miren les competències, s’analitzen les competències de què
ha de gaudir cadascun dels alumnes per poder optar cap a un
tipus de formació professional o un altre, i tot això està clar
que davant la situació generada per l’estat d’alarma i la
suspensió de les classes presencials s’ha aturat.

Per això portem aquí aquesta proposició no de llei, en la
qual instem a prendre una mesura extraordinària per una
situació extraordinària. Els centres no pogut fer aquest procés
de promoció de l’FP de cadascun..., de la seva oferta, i a més
a més els alumnes són a ca seva, estan treballant on line, i per
tant el que demanem és fer una acció molt concreta per arribar
a tots i cadascun dels alumnes a través dels canals on line, on
es pugui fer aquesta oferta, on es pugui presentar aquesta
oferta que hi ha, on es pugui presentar quins són els
continguts, quines són les característiques dels estudis, on es
puguin presentar precisament les sortides professionals, la
possibilitat de continuar els estudis, etc., etc., així com també
a través de serveis d’orientació educativa, de manera on line,
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es puguin també analitzar les competències de què gaudeix
cada un, perquè en formació professionals s’han de tenir
competències, però també s’han de tenir aptituds. La formació
professional requereix d’unes competències bàsiques, que
s’assoleixen amb la titulació, que dèiem anteriorment, les
titulacions assoleixen competències, però també per poder
optar a un altre estudi es necessiten unes aptituds, i els
alumnes han de conèixer no sols quins estudis hi ha sinó que
també han de saber si ells tenen les aptituds necessàries per
poder-les dur endavant.

I tot això s’ha de fer de manera on line perquè estam en
una situació d’alarma, una situació excepcional, i per tant
demanem realment impulsar una campanya, que és el que
posem aquí, una campanya de promoció i difusió telemàtica
específica, molt concreta per a alumnat d’ESO i batxillerat,
per poder tenir la informació i l’orientació necessàries per
poder destriar els estudis que volen continuar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno, nosotras creemos que es importante poner en valor
la formación profesional, por la oferta educativa no
universitaria que supone que los jóvenes puedan formarse y
desarrollar una actividad laboral con total garantía de
aprendizaje y adquisición de competencias necesarias para
llevarlo a cabo. 

Las formaciones profesionales son también una fuente de
desarrollo porque permite  que nos adaptemos a nuevos
puestos de trabajo, incluso cuando alguien pierde su puesto de
trabajo necesita adquirir conocimientos en otros ámbitos o
especializarse en alguno en concreto, entonces puede seguir
ampliando su currículum y a optar a un puesto  de trabajo
mejor o a un nuevo puesto de trabajo. Además, consideramos
que es de vital importancia reconocer que la formación
profesional facilita una adaptación más rápida de las nuevas
tecnologías y debería adaptarse a ellas y a las necesidades del
mercado laboral en el momento en el que estamos, por eso la
ampliación de la oferta es importante, sobre todo para que
esté adaptada a eso, al camino al que nos avecinamos de las
nuevas tecnologías, la transición ecológica y las necesidades
reales del mercado laboral.

Es cierto que en España el número de personas que optan
a este tipo de enseñanza está muy por debajo de la media
europea, por eso se requiere que las políticas públicas
inviertan en mejorar y ampliar la oferta de formación a esa
necesidades de las que hablábamos antes. Entre las políticas
de mejora de este sector, con tal de dignificarlo y aceptarlo al
abanico de posibilidades del desarrollo profesional y al
aprendizaje, se encuentra también la de procurar que esa

información de la oferta llegue a todas las personas que estén
interesadas y sea de fácil acceso y comprensión para quiénes
estén simplemente buscando una salida a su futuro laboral.

En estos momentos de incertidumbre por la crisis
económico-social en la que estamos entrando y ya que
Baleares será una de las primeras comunidades autónomas en
padecer esta crisis, y lo haga de una forma más profunda que
el resto de la península, es de vital importancia que esta
información sea transparente y más accesible que nunca. La
promoción de la oferta educativa es una apuesta muy necesaria
para otorgar a la gente de Baleares la posibilidad por igual de
una salida formativa profesional, que pueda ayudar a muchas
personas a encontrar un puesto de trabajo, y a diversificar el
modelo económico, que es de lo que se trata y de lo que
tenemos que aprender en esta crisis económico-social que se
avecina.

Y nada más. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. També per a la seva defensa, pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies president. Sí, bé, presentam aquesta proposició, és
una proposició molt concreta d’una cosa molt concreta, però
que entenem que, al marge ser concreta, és important. És a dir,
a la passada legislatura i ha continuat aquesta s’ha estat fent
feina, molta feina, entenem que molt ben dirigida, per posar la
formació professional en el lloc que li pertoca. Els equips
d’orientació i els POAP han fet una feina important amb
l’alumnat. Hem de pensar que molts d’alumnes que comencen
FP vénen de quart d’ESO, el quart d’ESO és una edat
complicadeta, és una edat en què als 16 anys han de decidir,
per dir-ho de qualque manera, el seu futur, o fan batxiller i van
cap a la universitat, o passen a fer un cicle. 

Per tant, jo crec que nosaltres entenem que hem de donar
suport a la feina feta pel departament d’orientació, hem de
donar suport per la feina feta pels POAP, que la puguin fer,
que la puguin fer amb tranquil·litat, que la puguin fer amb els
alumnes el millor possible i per això demanam a la conselleria
que posi en marxa aquesta campanya específica per a les FP i
per donar a conèixer les FP.

És clar, quan es va posar en marxa l’estat d’alarma, quan
ens trobàrem amb aquesta situació  era quan s’havia de
començar a fer feina intensament en els instituts  en aquest
sentit, per tant, creiem que és important incidir en això. La
feina feta al llarg de tot l’ESO està feta, és a dir, saben els
orientadors en quin punt està cada un dels alumnes i que és el
que els podria convenir més. Per tant, seria bo que poguessin
acabar la feina.

I ja per acabar, Sr. Campos, vostè no m’ha volgut entendre
el que jo he dit, he parlat de dificultats, moltes, tant de les
famílies com dels equips docents, com dels equips directius.

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 18 / 21 de maig de 2020 249

No tergiversi les meves paraules, és molt difícil el fa tota la
societat en aquests moments, i en matèria d’educació és
brutal, tant les famílies que ho passen molt malament perquè
els alumnes puguin estudiar, com els docents, que ho passen
molt malament perquè els alumnes puguin estudiar. I
transmetre coneixements en aquests condicions és
dificilíssim. I sí, hi ha dificultats, ara bé, les dificultats les
hem de superar i les superam de baix per amunt, no fent 155
a l’educació.

Per tant, per dir-ho de qualque manera, suport als equips
docents, suport a les famílies, suport als equips directius, que
seran ells que trauran endavant aquest curs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon al Grup Parlamentari
Popular que ha presentat l’esmena RGE núm. 8579/20 i per a
la seva defensa té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular ens complau veure una iniciativa
propositiva, positiva dels grups que donen suport al Govern,
per primera vegada estam d’acord que la gestió educativa és
sospitosa d’inactivitat per part del Govern de les Illes Balears
i que és necessari instar impulsar una campanya de promoció
i de difusió. Li he de dir, Sr. Casanova, que nosaltres no tenim
gaire confiança que l’administració educativa ho faci, vista
l’actitud d’abandonament que té la conselleria en altres àrees,
com els estudis obligatoris de primària o de secundària, que
sí té una deixadesa en aquestes àrees i una manca
d’instruccions i de feina clara què no farà amb la
postobligatòria o en les àrees més complicades, com
formació professional. 

Però bé, està bé fer una proposta concreta per estirar un
poc les orelles a la conselleria, que se suposa que no han
tancat, com han tancat els centres educatius. Precisament, per
la dificultat que tenen les famílies i centres, la conselleria
hauria d’espavilar i donar ajudes i donar suport i fer impuls a
tota aquesta formació professional, que moltes vegades va
dirigida a col·lectius vulnerables com és la bàsica, i això sí
que és donar suport a la comunitat educativa i a les famílies
que ho passen malament.

Nosaltres des del Partit Popular hem presentat una
esmena, perquè des que es va publicar l’estat d’alarma a nivell
nacional hi ha 400.000 estudiants de segon curs de formació
professional que han vist perillar les seves pràctiques per
obtenir la titulació, una titulació que requeria moltes hores. El
ministeri va publicar una ordre ministerial que flexibilitzava el
requisit de titulació, reduint el nombre d’hores de pràctiques
al mínim contemplat per la normativa, que són 220 hores, a
grau mitjà i superior, i possibilitant substituir les pràctiques
per projectes fets des de casa. Cada comunitat autònoma havia
de decidir quina mesura inclou en la seva instrucció.

Però resulta que la CEOE ja va advertir que aquesta ordre
arribava tard, perquè les empreses ja duien un mes i mig quan
va sortir, sense saber com havien de gestionar el cessament de
les pràctiques, arriba tard, cosa que sembla que ja és habitual
a la gestió educativa i si tenim en compte, a més, que Espanya
té una de les pitjors taxes d’escolarització de formació
professional de grau mitjà, un 12%, quan la mitjana és un 26%,
per exemple, i que ara molts d’aquests joves no podran anar a
fer les pràctiques a les empreses, imagini’s en quina situació
ens podrem arribar a trobar. 

Hi ha comunitats autònomes que han anat aprovant la
tornada escalonada a les aules, o la tornada escalonada a les
pràctiques, la ministra ha dit que hi havia un suport majoritari
a aquesta tornada i es veu que aquí el conseller March no està
per aquest suport majoritari o  no la va sentir, perquè ha
prohibit l’entrada novament a les aules, ha prohibit les
pràctiques, ha prohibit l’activitat lectiva presencial, ha prohibit
la incorporació d’alumnes i aquestes pràctiques no es faran
fins que s’aixequi la suspensió de l’activitat lectiva, això diu la
web de la conselleria; en el moment que s’hauran de computar
les 120 hores, que es poden fer simulacres, és ver, o
simulacions, i 25 hores de projecte telemàtic.

Cap referència a les beques. Però és que resulta que les
beques, segons la ministra, en aquests casos en què els joves
hagin decidit ajornar les pràctiques al setembre, hauran de
perdre aquesta beca que varen rebre per a aquesta formació. I
cap referència del Sr. March a aquestes beques, cap referència
del Partit Socialista, que presenta aquesta iniciativa de
formació professional, però moltes queixes del sector i
moltes queixes del Grup Parlamentari -per exemple- Popular
a diferents comunitats autònomes, com és el cas de Balears.

Nosaltres exigim una rectificació immediata. És una
mesura il·lògica, és insensible, és antisocial, senyors de MÉS,
senyors de Podemos; és totalment antisocial i injusta de cara
a la gent moltes vegades més vulnerable, que els que fan una
formació professional de grau mitjà, de grau superior o bàsica
hagin de tornar aquella beca perquè per una situació de
dificultat, que vostès mateixos hi han fet referència aquí, de
crisi, hagin d’ajornar al mes de setembre les seves pràctiques,
a part que molts d’ells veuran limitades aquestes hores de
pràctiques i veuran limitada aquesta formació.

Sra. Pons, jo també la convido a formar part d’aquesta
posició constructiva, per tant, i a donar suport a aquesta
iniciativa. Perdoni que abans no l’he anomenada perquè no
tengut pràcticament temps amb els 5 minuts que tenim, però
en tot cas els convido a tots en general. Nosaltres donarem
suport a la iniciativa del PSOE, com els deia ens pareix
constructiva; els convido també a donar suport a aquesta
aportació del Partit Popular, perquè realment no podem deixar
de reconèixer entre  tots que el ministeri està totalment
desbordat amb aquesta situació de crisi sanitària, que s’està
convertint a més en una crisi social i passam pena que sigui
també educativa, que hi ha un descontrol a la Conselleria
d’Educació, i que volem que es faci una defensa clara,
contundent i uniforme entre tots de tots aquests estudiants que
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fan formació professional, i sobretot d’aquells que es
mereixen aquestes beques.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Començam el torn de fixació de
posicions i començam amb el Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president; ho faré des de l’escó. Miren, desde
el Grupo Parlamentario Ciudadanos apoyamos esta
proposición no de ley, por supuesto, aunque consideramos que
se queda muy corta y espero que el Govern y la Conselleria de
Educación estén priorizando la formación profesional en un
momento en que va a ser más necesaria aun. 

Además de promocionar la FP nos parece prioritario ahora
conocer cómo tiene previsto llevar a cabo la Conselleria de
Educación la prolongación y extensión del calendario lectivo
para los alumnos de segundo de bachillerato y para los cursos
de formación profesional en los centros educativos de
Baleares. Pero bien, como digo por supuesto que vamos a
apoyar esta proposición no de ley. Siempre hemos defendido
la necesidad de mejorar la formación profesional, y queremos
convertir la FP en un itinerario complementario y de igual
valor a la educación universitaria, habilitando pasarelas que
faciliten el paso de los grados de FP a los grados
universitarios. Y ante esta crisis económica y social desde
Ciudadanos creemos que es más necesario que nunca incluir
titulaciones científicas, tecnológicas, que correspondan a
sectores estratégicos o a nuevos sectores emergentes en
Baleares, como puede ser la formación náutico-pesquera, o
las energías renovables, y que estas se implanten también,
además de en Mallorca, también en Ibiza y en Menorca.

Nuestra apuesta por la formación profesional es clara, y
esperamos que sea también de una vez por todas la de este
govern, y más aun en este contexto de recesión de la
economía y en una previsión del aumento del paro y del
desempleo.

Necesitamos mejorar la competitividad y aumentar la
productividad de nuestras empresas con unos datos de empleo
juvenil que son de los peores de Europa, como saben, y con un
mercado laboral muy vinculado a los servicios y a la
construcción, donde creemos que debemos poner el foco para
mejorar la productividad y mejorar la formación continua de
nuestros trabajadores. El mercado laboral demanda cada vez
más jóvenes formados en formación profesional y con
idiomas, porque Baleares es la comunidad autónoma con más
dificultades para encontrar candidatos para cubrir su demanda
de empleo actual. 

Por ello desde Ciudadanos siempre hemos pedido a este
govern más partida presupuestaria para fomentar la FP en
Baleares, ampliar las plazas de FP dual, que va a ser más

necesario que nunca, como ya he reiterado. La FP dual es un
pilar básico entre el empleo y la formación, que aúna
formación y experiencia, un modelo que cuenta ya con una
gran implantación en países como Suiza, Holanda o Alemania,
incluso en el País Vasco. Al final del pasado año conocíamos
que en las Islas Baleares abarcaba solamente el 1,32% de toda
la oferta de trabajo para los titulados de formación profesional
de España, habiendo incluso disminuido en un 0,32%. Yo
misma preguntaba al conseller de Educación qué medidas y
qué programas estaba implantando la Conselleria de
Educación para alcanzar las 18.000 plazas a las que el Govern
se comprometió en el Plan integral de formación profesional
de Baleares de 2018 a 2021, porque nos queda muchísimo
trabajo por hacer en ese sentido.

Y también aprovecho hoy para lanzar una pregunta al
Govern: ¿qué medidas... o cómo va a poder financiar el
proyecto del centro de formación profesional de hostelería de
Ciutadella?, un proyecto al que nosotros avalamos, que sin
duda en lo que no estábamos de acuerdo es que se financiara
con el ITS, y así lo manifestamos en múltiples ocasiones. Nos
preocupa ahora cómo se va a financiar este proyecto, porque
ustedes hablan de fomentar la formación profesional pero
luego no la financian como es debido.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, una proposición no de ley
del Partido Socialista, de Podemos y de MÉS, ¡instando al
Gobierno del Partido Socialista, de Podemos y de MÉS! A ver
si así tenemos suerte y supongo que a ustedes mismos les
hacen caso y hacen algo, porque implícitamente lo que
reflejan es que el Gobierno balear, en este caso la Consejería
de Educación, no está haciendo absolutamente nada en lo que
respecta, como dicen ustedes, a la FP, concretamente a la
campaña de promoción y difusión, que es lo que le  están
pidiendo al Gobierno que haga. Está bien, está bien que lo
reconozcan, e  insisto, a ver si así tenemos un poco más de
suerte y la Consejería de Educación hace algo.

Nosotros, aunque nos parece absolutamente insuficiente,
lógicamente votaremos a favor, al igual que a la enmienda de
adición del Partido Popular. Pero, vamos, ya les digo, ojalá
tengan más suerte.

Y un comentario final. Sr. Mas, no se enfade; si le
traiciona el subconsciente no es culpa mía, ¿lo entiende? O
sea, nosotros ya sabemos lo que pretende un partido
separatista, pancatalanista como el suyo con la educación, lo
sabe todo el mundo, así que no se enfade.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Si m’ho permet també intervendré
des de l’escó perquè seré breu. El nostre grup parlamentari
està d’acord amb la petició que es fa en aquesta proposició no
de llei, perquè consideram que és imprescindible que els
alumnes d’ESO i batxillerat disposin de tota la informació
d’oferta formativa de formació professional del curs 2020-
2021, per poder escollir aquest tipus d’ensenyament, i que a
causa de l’estat d’alarma no han pogut rebre perquè tot ha
quedat aturat.

Aquesta és una reflexió que és tan òbvia que a vegades
se’ns oblida, és a dir, ha rebentat el nostre estat de benestar, la
nostra educació, el sistema sanitari..., tot allò que estàvem
avesats que funcionàs d’una manera està absolutament
trastocat en aquests moments, i això no ho hem de perdre de
vista quan feim proposicions, quan feim crítiques, etc., etc. 

Consideram que seria convenient que entre altres accions
que es puguin dur a terme amb el mateix objectiu s’impulsi el
més aviat possible  una campanya específica de promoció i
difusió telemàtica que garanteixi el dret d’informació als
alumnes. Les necessitats del mercat laboral han canviat també,
ara les empreses requereixen perfils professionals més
tècnics i de més alta qualificació. Ara més que mai pensam
que el Govern ha de fer una clara aposta per una formació
professional de qualitat, que s’adapti a les necessitats del
mercat laboral que demana aquests professionals qualificats. 

I nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no de llei,
i veim amb molts bons ulls també l’esmena que ha presentat el
Partit Popular: pràctiques imprescindibles, si han de ser el
setembre que ho siguin, i per tant també cap revocació de les
beques que els han estat atorgades. Per tant crec que avui
podria ser un d’aquests grans dies en què la unanimitat sigui
present en aquesta cambra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres sempre hem defensat les
actuacions que van dirigides a prestigiar la formació
professional i, per tant, a promoure que sigui una opció tan
vàlida com les alternatives que hi ha. Per tant, de fet ja diu la
mateixa proposició no de llei que ja estaven previstes totes
una sèrie d’actuacions, nosaltres creiem que aquesta hauria de
ser una actuació permanent del Govern, però entenem que en
les actuals circumstàncies, doncs, és pertinent aquesta

proposició no de llei per introduir el matís que evidentment
aquesta campanya s’ha de fer a través de mitjans telemàtics.

Esper, voldria pensar que això ja està en marxa, però això
no és impediment per votar a favor de la proposició.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara pertoca la intervenció dels grups
proposants per fixar posició i assenyalar si accepten l’esmena
d’addició. En primer lloc, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que aquesta PNL, aquesta
proposta, aquesta iniciativa és una cosa molt concreta, era una
cosa molt concreta i començaré per contestar-li al Sr.
Campos. Sr. Campos, no s’ha llegit la..., mira que és senzill,
sols té una frase i no se l’ha llegida, no se l’ha llegida perquè
realment posem “una campanya específica de promoció i de
difusió telemàtica de l’oferta educativa.” Vostè ho ha capgirat
i ha parlat d’una campanya de promoció de l’FP. Perdoni, no
és això el que demanem. Parlam d’una campanya de difusió de
l’oferta, que és diferent, l’oferta que hi ha a cada centre;
parlam de què és podrà estudiar a l’any que ve, on i en quines
condicions; parlam de què tots els alumnes puguin saber on
han de demanar per poder estudiar allò que volen estudiar o
que poden estudiar.

Per tant, no s’ho ha llegit, perquè com que per a vostè mai
no es fa res, doncs directament no.

I sí, perdoni, nosaltres som un grup parlamentari i aquí som
tres grups parlamentaris que fem propostes i fem propostes
malgrat estar en el Govern, perquè el Govern funciona al seu
ritme i nosaltres, com a grups parlamentaris, també tenim
iniciatives, també fem propostes, i aquesta n’és una, aquesta
n’es una que és sorgida de la necessitat. Vostè que diu que
vivimos en un mundo irreal, doncs, aquesta sorgeix del
mundo real perquè aquesta és una demanda -sí, senyor-,
aquesta és una demanda que ha fet l’Associacio de Directors
perquè ho varen demanar, ja que no ho hem pogut fer nosaltres
que es faci una campanya específica, per favor. I consideram
que s’ha de fer.

Després, Sra. Guasp, sí, l’FP dual és molt important i aquí
parlam de tota l’FP, i parlam de l’oferta educativa que hi hagi
en tots els centres. Vostè ha barrejat, ho ha volgut tirar cap on
li interessa, que és la formació nauticopesquera a l’illa
d’Eivissa i la resta, però no parlam de finançament de l’FP,
parlam d’una altra cosa. A aquesta PNL parlam d’una cosa
concreta d’ara per sortir endavant i encarar el pròxim curs en
una situació de normalitat. 

Finalment, Sra. Riera, vostè quan ha parlat aquí, ho sent
molt, però el subconscient l’ha traïda, l’ha traïda perquè ha
parlat de donar ajudes per a l’FP a vulnerables. I, és clar, vostè
encara té allò a dins del qui val, val, i del que no a l’FP. Doncs
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no, aquí l’FP es posa en valor i estam intentant..., -sí, és així,
vostè ho ha dit, eh!, vostè ho ha dit-, vostè va a fer com feia el
PP, donar ajudes per a l’FP de col·lectius vulnerables. És a dir,
el qui val, val, i el qui no a l’FP. Això no és així, nosaltres
volem posar en valor tota l’FP i volem..., aquesta proposta és
per posar en valor tota l’FP.

Sí que és cert que ha fet una esmena, la qual acceptarem,
per què no?, vostè mateix ho ha dit, s’està fent, s’està fent ja,
això ja s’està fent, hi ha unes instruccions per fer les
pràctiques i s’estan fent unes instruccions a les quals es fan
unes pràctiques virtuals, no telemàtiques, són unes pràctiques
virtuals allà on es poden fer, però vostè també convindrà amb
mi que hi ha empreses i hi ha pràctiques a empreses on no es
poden fer pràctiques virtuals, perquè requereix una
manipulació de productes, una manipulació de coses que per
molta cosa que es faci no es poden fer. Per tant, s’hauran
d’ajornar en funció de si es pot o no es pot. Vostè demana aquí
que..., això és el que s’ha regulat, s’han regulat les pràctiques
i s’han regulat. Aquelles que es puguin fer de manera virtual es
faran, i les que no queden per a setembre.

Per tant, crec que és una bona esmena, és una cosa que ja
s’està fent, però bé, s’incorporarà sense cap problema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, volen intervenir?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No farem intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, Sr. Mas?

EL SR. MAS I TUGORES:

Tampoc no farem intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, moltes gràcies. Un cop acabat el debat, he entès que
els grups proposants accepten l’esmena d’addició del Partit
Popular. Per tant, crec que estam a disposició de fer una única
votació.

Passam a la votació de la Proposició no de llei 8236/20.
El Sr. Secretari procedirà a la votació.

EL SR. SECRETARI:

Sí, Sr. President. Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. Sí.

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8236/20, relativa a promoció d’oferta formativa de
formació professional per al curs 20-21.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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