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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. No? D’acord.

Abans de començar, m’agradaria fer una prova de so amb
els diputats que assisteixen per videoconferència, Sra.
Cabrera, bon dia?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Bon dia, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, Sr. Lafuente?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Hola, bon dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. Bon dia, Sr. Mascaró.

(Se sent la veu electrònica del sistema de
videoconferència)

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Bon dia, se’m sent?

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, Sr. Mascaró. Bon dia, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hola, bon dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. Perfecte.

Passam a...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui’m.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, aprofito per dir-li que substitueixo Patrícia Font, que
no li ho he pogut dir abans.

I. Compareixença del conseller d’Educació,
Universitat i  Recerca per tal d’informar sobre la situació
del curs escolar 2019-2020 provocada per la propagació
de la COVID-19, sol·licitada pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per l es Illes Balears, mitjançant l’escrit
RGE núm. 6250/20, i  acordada per la Comissió el dia 30
d’abril del 2020.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la compareixença del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca, per informar sobre la situació del curs
escolar 2019-2020 provocada per la propagació de la COVID-
19, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 6250/20 i
acordada per la comissió el dia 30 d’abril. 

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament,
és a dir, ho explico breument, és una exposició oral del
conseller per un temps màxim de trenta minuts; a continuació
es demanarà als grups parlamentaris si volen la suspensió de
la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal
que els diputats i diputades puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions; seguidament intervindran els grups
parlamentaris d’acord amb la seva importància numèrica
començant pel de major nombre de membres i finalitzant pel
Grup Mixt, en aquest cas començarem per El Pi perquè és el
grup parlamentari que ha demanat la compareixença.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de quinze minuts.
Aquests temps podrà utilitzar-se en una o en dues
intervencions. Per tal de dur a terme el diàleg interactiu en
cadascuna d’aquestes intervencions el diputat o la diputada
podrà sol·licitar la resposta del membre del Govern a mesura
que li vagi plantejant les preguntes o observacions sense que
en cap cas s’admetin interrupcions a la persona que estigui en
l’ús de la paraula.

Assisteix el Sr. Martí Xavier March i Cerdà, conseller
d’Educació, Universitat i Recerca, acompanyat de la Sra. Rosa
Campomar, cap de premsa; la Sra. Aurora Bonnin i Soler,
assessora parlamentària. Benvinguts siguin tots.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
per un temps màxim de trenta minuts. Endavant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Presidenta. Diputats, diputades, aquesta és la..., bon dia
a tothom o quasi, quasi, s í, bon dia encara. Aquesta és la
tercera compareixença que faig en tema de desescalada
escolar, però també és la primera en comissió, d’acord amb la
proposta que va fer El Pi de compareixença meva.

Com sempre començ, vull agrair sempre a tota la
comunitat educativa, als docents, tota la feina feta durant
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aquest temps de confinament i de desescalada escolar, però
també en aquesta compareixença vull fer un reconeixement
especial tant a les famílies com als estudiants, als menors, als
alumnes, per l’esforç que han fet durant aquest temps, per la
seva capacitat d’adaptació a una situació no prevista, per la
seva paciència, pels bons moments, regulars o dolents que
hagin pogut passar, per tots els aprenentatges que de vegades
no estaven prevists  al seu currículum, però que segurament
molts d’aprenentatges seran positius dins la seva vida, però
també reconèixer que no és aquesta una situació adequada per
fer un procés d’ensenyança i aprenentatge adequat.

En tot cas, si m’ho permeteu, avui parlaré bàsicament de
tot el procés de desescalada escolar, to t i que faré una
especial menció a la tercera fase, si realment a partir de
dilluns entram les Illes Balears, excepte Formentera, que ja hi
és, a la tercera fase, però sí que vull plantejar que des del
confinament fins ara és un continu, és a dir, des que vàrem
començar aquesta situació de confinament escolar i de
desescalada escolar totes les coses que hem plantejat tenen un
full de ruta marcat des de l’inici. Vull recordar que l’etapa de
confinament, una etapa evidentment de la qual encara hem de
fer una avaluació, hem de fer una reflexió, jo crec que l’hem
de fer entre tots, i nosaltres la farem, del que ha suposat, el
que ha implicat amb part positiva i amb part negativa, del que
ha suposat per als estudiants, per a les famílies, etc.

A l’etapa de confinament evidentment vàrem haver de
prendre totes les mesures i instruccions per fer possible
aquest aprenentatge no presencial. Es varen fer instruccions a
tots els nivells, es varen fer mesures de targeta menjador,
mesures 0-3, mesures sobre l’escletxa digital, mesures sobre
atenció a la diversitat, mesures sobre menors en situació de
risc, mesures de suport emocional dels infants, mesures en
relació amb policia tutor, mesures des de la Inspecció
Educativa, mesures en relació amb l’ajornament de les
oposicions i sobretot una mesura sobre les instruccions
d’avaluació del curs 2019-2020, que d’alguna manera és la
mesura, diria, més potent pedagògicament perquè és la que té
més implicació.

En aquesta..., a la segon..., per tant, és una primera fase,
diguem, de confinament que ja d’alguna manera ja la superam,
tot i que ja vaig dir abans que l’escola, el curs 2019-2020
acabarà de forma no virtual; acabarà de forma no virtual, de
forma telemàtica, de forma a distància, de forma on line,
perquè evidentment la situació de la pandèmia ha plantejat o ha
possibilitat arribar a una situació com la que dic de forma
progressiva.

És evident que la situació de la pandèmia que tenim en
aquests moments és una situació que cada vegada va millorant.
Evidentment el fet que Formentera estigui en la fase 3 i que
segurament Mallorca, Menorca i Eivissa entrin dilluns a la
fase 3 fa que realment haguem de prendre mesures concretes
des del punt de vista escolar.

Per tant, però, el curs, ja vàrem plantejar que s’acabarà de
forma telemàtica i que el curs 2020-2021 començarà de
forma presencial d’acord amb el calendari que vàrem aprovar.

Moltes d’aquestes mesures a més les hem fetes d’acord
amb les nostres competències, com no podia ser d’altra
manera, una cosa és el que planteja el ministeri i l’altra és el
que nosaltres hem decidit dins el context de cadascuna de les
fases. Crec que això és important que es plantegi. Per tant, en
aquesta primera fase va ser una primera fase on realment tot
el tema d’escolarització s’havia fet telemàticament, interins de
forma telemàtica, vàrem començar els directors a anar als
centres escolars, es va fer neteja als centres educatius. Per
tant, una primera fase diria de començar a obrir uns centres
que havien estat tancats sempre de cara a tota la comunitat
educativa.

En tot cas, aquesta primera fase és una primera fase, diria,
en què els centres no estaven oberts, però en la segona fase sí
que realment comença un moment d’obertura progressiva i
d’acord amb unes condicions sanitàries als distints centres
amb unes activitats parcials. Vàrem possibilitar obrir les
escoletes que volguessin d’acord amb un protocol que s’havia
aprovat, tant les públiques d’ajuntaments, com les insulars i
d’autoritzades. Es va plantejar fer tutories presencials a tots
els cursos finals d’etapa, sisè de bàsica, quart d’ESO, segon de
batxillerat, els darrers cursos de l’FP, els darrers cursos de
règim especial d’alguna manera. Per tant, era ja un primer
element important de cara a començar aquest procés de
desescalada escolar.

També, i jo crec que és important, a més dels protocols
que es varen començar a elaborar en aquests moments, es va
començar a enviar a tots els centres educatius material de
protecció individual per una quantitat de 460.000 euros, si mal
no ho record, i es va enviar a totes les escoles públiques i
concertades de les Illes Balears.

Per tant, aquesta jo diria que és la fase, aquesta segona fase
en què encara som, i que ja vaig explicar a aquesta
compareixença i que vàrem fer un debat més o manco on
cadascú va dir una mica el que considerava. En qualsevol cas,
però, està clar que la situació de la pandèmia fa que puguem
passar a una altra fase, a la tercera fase, de cara a fer una
obertura més important dels centres educatius. Es tracta d’un
procés lògic, dins el nostre full de ruta que vàrem plantejar
quan es va plantejar el tema de les fases, era evident que entrar
en una tercera fase significava prendre decisions distintes en
relació amb l’àmbit escolar.

Una fase, la tercera, que ens acosta a aquesta nova
normalitat, que encara hem de definir què és aquesta nova
normalitat, però que segurament serà una nova normalitat que
mentre no hi hagi una vacuna eficaç i no hi hagi tractaments
eficaços serà difícil que hi hagi de qualque manera una
situació, diguem, de normalitat absoluta. Però sí que cal dir
que aquesta fase, la tercera, ens acostarà a aquesta nova fase,
i jo crec que també és el moment de plantejar les coses d’una
altra manera, això implicarà més debats a nivell de claustres de
professors, fer feines específiques, etc.

Quines són les característiques d’aquesta tercera fase que
nosaltres plantejam que es dugui a terme si realment el
Govern d’Espanya ens possibilita aquesta entrada en aquesta
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fase nova? Una fase nova que semblarà el final de les fases i
que suposarà una gestió més de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, on hi ha més governança per part de les
comunitats autònomes dins la situació del control sanitari, que
jo crec que és un tema important, i de qualque manera és el
que ens ha d’incitar a plantejar aquests canvis quant a activitats
educatives.

A més del full de ruta que nosaltres plantejàvem del que
s’havia de fer a la tercera fase, també cal dir que docents,
famílies ens han plantejat obrir encara mes les activitats
educatives dels centres. 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta tercera fase suposa
un increment de les tutories presencials, sempre dic
presencials, i d’activitats de reforç, activitats de reforç, a tots
els nivells educatius, des d’infantil fins a la postobligatòria, a
tots els nivells educatius. Per tant, si a la fase 2 les tutories, el
reforç, eren bàsicament el que feia referència a la qüestió dels
darrers cursos de cada nivell educatiu per tal de passar d’un
curs a un altre, en aquesta fase s’obri a tots e ls nivells
educatius aquestes activitats de reforç. També s’obrirà
activitat de reforç d’orientació, de suport, etc., a l’alumnat
NESE i a altres que hagin pogut patir s ituacions d’especial
dificultat durant aquesta situació, amb cita prèvia. I aquí hi
haurà els  tutors, el personal d’atenció a la diversitat, els
TISOC, els fisioterapeutes i els ATE, d’acord amb les
demandes i necessitats que puguin tenir aquests al·lots.

També cal dir que les nostres escoletes, les escoletes que
tenim de la Conselleria d’Educació, de 0-3, quatre, torn a
repetir, dues a Menorca, una a Palma i una a Eivissa, obriran a
partir de la setmana que ve, d’acord amb les condicions
sanitàries; és a dir, unes ràtios que puguin mantenir la capacitat
de 4 m2 per alumne, i això implicaria: de 0 a 1, 4 infants; d’1
a 2, 6 infants; de 2 a 3, 9 infants. També implicarà que els
centres privats que vulguin puguin obrir, evidentment, si no
han obert a la fase 2 en què tenien aquesta possibilitat. 

Cal dir que durant aquest temps, aquesta nova fase, també
s’incrementaran les ràtios que tenen els distints nivells, és a
dir, hi haurà 10 alumnes en el segon possible, màxim, 10
alumnes en el segon cicle d’educació infantil i 15 en els altres
nivells, sempre que hi hagi les distàncies de 4 m2.

Per tant, aquest és un tema important, increment del
nombre de tutories i aquestes tutories o activitats de reforç
tant les poden sol·licitar les famílies, evidentment que tenen
dret a sol·licitar-les, com també les podran sol·licitar
evidentment els mateixos centres, els equips directius, els
tutors, d’acord amb les característiques dels infants. Per tant,
tenen dret tant qualsevol infant, sigui quina sigui la seva
situació, però nosaltres també plantejam als centres educatius
que puguin obrir o que puguin fer aquestes activitats de reforç
educatiu aquells infants que puguin tenir una situació més greu
de dificultat social, de dificultat en tota una sèrie d’aspectes.

Això implicarà que a partir de la fase 3 hi han d’anar
aquells docents que hagin de fer activitats de reforç, de tutoria
i de reforç educatiu, d’acord sempre en mantenir la seguretat

sanitària, en mantenir totes les condicions sanitàries i tot el
que impliquen els protocols que es varen plantejar a la fase 2
i que també, quan es publiqui en el BOIB, que es publicarà en
el BOIB, tots els protocols de seguretat a la fase 3.

En aquesta fase evidentment estaran suspesos els serveis
de menjador i de transport escolar i les visites de pares i
mares no es permetran amb caràcter general, però sí que amb
cita prèvia, d’acord amb les circumstàncies, podran anar a
aquests centres educatius d’acord amb el protocol que hi hagi
de seguretat.

També cal dir en aquest aspecte que dia 19 de juny, una
vegada acabat el curs escolar, pensau que el calendari escolar
segueix vigent i que, com vàrem dir, acaba telemàticament,
però també acabarà d’acord amb el calendari escolar, i el
calendari escolar és dia 19 de juny, i una vegada finalitzat
aquest curs, aquest dia 19 de juny, tot el personal docent dels
centres educatius s’haurà de reincorporar, excepte aquells que,
per raons de salut, tenguin el certificat de la no presencialitat.
Aquests centres, dia 30 de juny, aquesta incorporació es farà
de dia 19 de juny al 30 de juny, una vegada finalitzat el curs
escolar, i de qualque manera tot el personal hi serà de forma
presencial, amb torns, si cal, i sempre d’acord amb les
mesures sanitàries. 

Quines seran les tasques que han de fer els docents d’acord
amb els equips directius durant aquest període de temps? S’ha
de col·laborar amb l’equip directiu en la revisió i adequació
d’espais; en el cas dels mestres d’infantil i primària, organitzar
i adequar les aules; organitzar el retorn de material o llibres
als alumnes, si n’és el cas; dur a terme les actuacions per fer
l’avaluació final que s’ha de fer; dur a terme les actuacions que
siguin necessàries per començar a preparar el curs 20-21; i
preparar i organitzar el pla d’acompanyament escolar que es du
a terme el juliol d’aquest any i que, com vosaltres sabeu, hem
posat a primària i a secundària en els centres públics i en els
centres concertats.

A partir de dia 1 de juliol tot el personal docent dels
centres ha d’estar a disposició dels equips directius per fer la
planificació del curs 20-21. I trobar-se a disposició vol dir
que poden fer reunions presencials o reunions virtuals, això
serà cada centre que ho decideixi. 

En aquest aspecte, en aquest sentit voldria destacar que
aquesta entrada, aquesta realitat durant el mes de juliol té a
veure amb la planificació del curs 20-21. Nosaltres
evidentment la prioritat del curs 20-21 és la presencialitat, tot
i que hem avançat en la digitalització de forma important, i cal
fer, ho he dit moltes vegades, fer aquest salt qualitatiu, i ja hi
treballam d’una forma clara, ja hem començat a fer cursos de
competències digitals als centres a través de distints mitjans
tecnològics, això amb una resposta important per part dels
docents. És evident, per tant, que volem que la presencialitat
sigui l’element clau del curs 20-21, volem que de qualque
manera es faci amb les millors condicions sanitàries, com no
podia ser d’altra manera. L’altre dia, aquesta setmana passada
crec, o aquesta setmana, no me’n record, la ministra Celaá i el
doctor Simón es varen reunir per fer un protocol sanitari per
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al curs 20-21; esperam que aquest protocol sanitari el puguem
debatre les comunitats autònomes, aquesta és la idea i
segurament properament hi haurà una conferència sectorial
entre el ministeri i les comunitats autònomes per concretar
aquest protocol, que és important, que és important que hi hagi
una homogeneïtat des del punt de vista de la seguretat
sanitària, per tal de possibilitar la seguretat de les persones a
tots els nivells.

Per tant, aquest curs 20-21 té com a sentit el fet de tres
escenaris, nosaltres partim de tres escenaris d’aquesta
planificació: la normalitat, el confinament, tot el que pugui ser
educació a distància, tal com hem dit aquests mesos, o una
mica un sistema híbrid, o semipresencial. Aquests són els tres
escenaris sobre els quals treballarem i sobre aquests escenaris
treballam quatre aspectes: un, l’organització, l’organització,
coordinació, horaris, etc.; dos, el tema de digitalització; tres,
el que fa referència al currículum, metodologies, etc.; i quatre,
els serveis complementaris. I això en aquest aspecte, aquestes
ja es comencen a constituir les 14 comissions per planificar
aquest curs 20-21 han plantejat. 

Unes comissions que estan coordinades per inspectors, els
inspectors són els que coordinen aquestes comissions
específiques, per nivells educatius, educació infantil, primària,
etc. Una específica de concertada en temes d’organització, en
què realment hi participa tota la comunitat educativa, els
sindicats de la pública, famílies, directors, docents, etc., els
empresaris també de la concertada, etc. Volem que realment
hi hagi un diàleg entre tots per planificar entre tots el curs 20-
21. Hi ha evidentment... d’aquestes comissions sortiran unes
conclusions que seran la base de les instruccions que donarem
als centres educatius, perquè el mes de juliol puguin fer el pla
d’actuació, el pla del curs 20-21, els plans de contingència del
curs 21, d’acord amb aquesta planificació general, d’acord
amb les instruccions generals que hagin pogut donar de cara a
tenir un curs el més planificat possible.

Per tant, per a nosaltres el mes de juliol serà un mes clau
des del punt de vista d’aquestes instruccions dels centres,
perquè cada centre educatiu pugui preparar de forma adequada,
d’acord amb aquests 4  aspectes que hem dit evidentment, i
d’acord amb els escenaris que hi pugui haver en aquest curs
20-21.

Aquesta és una mica la idea sobre la qual treballam, per
tant, la planificació educativa per a nosaltres és clau ara per
intentar que la situació que vàrem viure el curs 19-20, on
vàrem haver de canviar un model d’ensenyança d’aprenentatge,
passant de la presencialitat a la virtualitat i passant una situació
no prevista, volem tenir tots els escenaris prevists, en el cas
hipotètic que realment tenguem una situació de rebrot del
coronavirus, e tc . Però nosaltres, torn repetir, el nostre
escenari és en principi de normalitat, amb totes les condicions
sanitàries que (...), però ho volem fer, diguem, amb la
comunitat educativa i tenint en compte totes les qüestions que
hem dit abans.

Per tant, estam davant una situació problemàtica
evidentment, que ens ha ensenyat moltes coses sobre el

procés educatiu, i jo crec que ha reforçat la idea de la
presencialitat, la idea de la presencialitat és en aquest sentit
absolutament impossible que tengui una alternativa;
l’important és la presencialitat, sobretot quan parlam
d’educació infantil, quan parlam d’educació primària, quan
parlam dels primers cursos d’ESO, quan parlam de nins amb
necessitats educatives especials, etc. I altres tipus
d’ensenyaments com el tema musical, o altres tipus de
plantejaments que necessiten de la presencialitat. Però també
evidentment s’ha posat de manifest que en el segle XXI, en
funció de les qüestions que tenim, de les qüestions que
realment hem plantejat, necessitam utilitzar dins les escoles
aquesta digitalització que ens permet una millora de
l’ensenyança aprenentatge. Però torn repetir, la presencialitat
és un tema important...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. March, volia comentar que li queden 9 minuts i mig.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Per tant, aquesta és una mica la idea que nosaltres volem.

En aquest aspecte, nosaltres quan tenguem aquestes
conclusions, quan tenguem aquests instruccions, evidentment
de cara al curs 20-21, nosaltres volem que es faci, i jo
demanaré una compareixença en aquest Parlament per explicar
una mica les característiques, les conclusions de les distintes
comissions que s’han fet, que es fan, que s’han començat a fer,
per a la planificació del curs 21. 

És evident que nosaltres assumim com a Conselleria
d’Educació tota la nostra responsabilitat, faltaria més! Una
responsabilitat que la tenim des de sempre, d’acord amb les
nostres competències, una responsabilitat que de qualque
manera pensam que és la nostra i de totes les administracions
educatives, però que també volem compartir aquesta
planificació amb el conjunt de la comunitat educativa, perquè
no serà, torn repetir, un curs fàcil, però sí que serà un curs on
realment ens hem de posar al dia de moltes qüestions.

He dit abans que el curs 20-21, a més de totes les coses
que he dit, és evident que haurem de plantejar també, i això sí
que ja ho tenim dins la nostra planificació, tot i que encara
hem d’avançar més, uns cursos de reforç educatiu. És evident
que aquest confinament encara no sabem l’impacte que tendrà
des d’un punt de vista educatiu, emocional, d’aprenentatge, de
la socialització, però sí que nosaltres pensam que en el curs
21 hem de fer tot el possible per compensar, si és possible,
tot el que s’ha perdut durant aquest curs 19-20. Aquesta és una
mica la nostra idea.

Per tant, aquest plantejament que he fet de la tercera fase,
que ens du cap a aquesta nova normalitat, és un plantejament
que té un continuum des de la primera fase, la segona i la
tercera. Nosaltres intentam de qualque manera donar respostes
a les necessitats, a les demandes de la població escolar, tenint
en compte i jo ho vull recordar, estam en la fase 2, el número
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de persones que es poden reunir és d’entre 15 i 20 i, per tant,
hem de tenir en compte aquesta realitat, una realitat que ens
diu que malgrat estiguem guanyant la situació sanitària a la
pandèmia, és evident també que el virus és aquí i, per tant, hem
de fer tot l’impossible perquè l’escola tengui una situació de
màxima seguretat.

És veritat també que en aquest tema, en aquest debat, hi ha
tot un debat entre pediatres, epidemiòlegs, viròlegs, etc.,
sobre el paper dels infants com a transmissors. I aquí, tot i que
diuen que els infants no són transmissors, o que tenen menys
possibilitats de transmetre i que tenen menys possibilitats de
quedar infectats, és evident que encara les conclusions no són
definitives en aquest tema i crec que hem de ser prudents a
l’hora de plantejar un procés d’obertura, sense tenir en compte
les condicions de control de sanitat. I pensam també que la
situació de les persones adultes, mantenir les distàncies fins
i tot és un problema moltes vegades i, per tant, quan parlam de
menors és un tema que s’ha de controlar d’una forma
adequada. Nosaltres volem fer-ho amb els controls sanitaris
més importants, però ho volem fer també tenint en compte
que no podem estar en una situació semblant de nins sense
activitats educatives presencials, perquè això seria negatiu des
del punt de vista del procés de maduració, de personalitat dels
infants.

Jo amb això acabaré. Em pos a la disposició de tots els
diputats i d’acord una mica amb la metodologia que tenen les
comissions. I per tant, intentarem respondre tot el que
realment considerin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. March. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Per la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o podem continuar? Podem
continuar. Gràcies.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de 15 minuts cadascun, interactuant si es desitja amb
el Sr. March.

Sra. Pons té la paraula pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Endavant.

Per quinze minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, benvingut, ha acabat la roda de premsa que fa una
estona ha anunciat abans als mitjans, aquestes noves mesures
que fer-ho als diputats en aquesta cambra autonòmica. La
veritat és que darrerament el seu comportament m’ha xocat,
primer perquè vaig demanar una compareixença i vostè me’n

va demanar una, la va passar per davant i va comparèixer en seu
plenària en aquest Parlament de les Illes. 

I segon, perquè avui, que era dia de compareixença, que la
vàrem registrar ara ja fa molta estona el Grup Parlamentari El
Pi, vostè mitja hora abans fa una roda de premsa, i anuncia tot
allò que hagués pogut anunciar, per lleialtat institucional, en
aquesta cambra autonòmica als diputats i diputades que
conformen aquest arc i que formen aquesta comissió i que
crec que és aquí on vostè ha d’explicar les seves polítiques, i
no als mitjans abans. Gràcies a Déu que tenim una cap de
premsa, en aquest cas Maria Antònia Cantallops, que m’ha fet
un resum mentre he sortit a cercar un cafè.

Ho dic perquè crec que no és el comportament, li vull
anunciar que els grups parlamentaris de l’oposició farem una
queixa formal a la Mesa del Parlament, perquè creiem que no
és el comportament, que l’instint ens hagués demanat partir,
però per responsabilitat també institucional som aquí per
escoltar les seves polítiques, i  que ho hagués pogut
acompanyar una cosa amb l’altra i no una cosa darrera l’altra,
premsa davant, o mitjans de comunicació  als quals tenc un
gran respecte, com vostè sap, però crec que no és la manera
tenint en compte que avui vostè havia de comparèixer aquí.

En qualsevol cas, superat el disgust que he tengut,
començaré. Recorda el que li vaig dir en la seva primera
compareixença en relació a la gestió de la crisi generada per
la COVID-19 en aquest Parlament? Que les directrius de la
seva conselleria, o  la conselleria que vostè presideix, eren
massa sovint contradictòries, avui en tenim un exemple més,
hem passat de tornar posar un peu a les aules, pràcticament a
aules de fins a 15 alumnes. Ordre contra ordre, igual a
desordre. Les escoles obriran els capvespres i entenem que
l’educació digital haurà de continuar, ja que les tutories
segueixen sent, si no ho hem entès malament, voluntàries, ho
dic perquè hem hagut de prendre notes, escoltant la ràdio, ara
venim, ara. No ens surten els comptes, tot sembla indicar que
faltaran mans i no al curs escolar que ve, sinó al final d’aquest. 

Per altra banda, vostès deixen la pilota sobre les teulades
dels centres educatius, ja que seran aquests els que establiran
les hores que cada alumne passa a l’escola.

Acaba de reconèixer que el pròxim curs requerirà
l’ampliació de plantilles docents, però no ha aclarit el volum
de l’increment, ni amb quins recursos comptarà. Diu que
contempla un escenari de normalitat, és a dir, presencialitat a
partir de setembre a les escoles, però afirma que no pensa ni
en reduir, ni en ampliar ràtios. Digui’m llavors com pensa fer
manteniment dels metres de distància que recomanen les
autoritats sanitàries i que vostès consideren fonamentals
respectar les tutories que es fan i que s’ampliaran a la fase 3.
Per cert, fase 3, Formentera fa una setmana que està en fase 3,
així que els han robat una setmana de nou horitzó educatiu, els
han robat una setmana de les noves tutories, ergo visca la
improvisació, o les presses per anunciar coses públicament
que tal vegada hagués pogut esperar.
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Sabem que el Govern, juntament amb la comunitat
educativa, a més ens ho acaba de contar, prepara aquest
esborrany de pla de retorn a les aules per al curs vinent i que
preveu que estigui llest a final d’aquest mes. Encara que els
sindicats demanen que estigui llest el 15 de juny, tot això si la
informació de darrera hora no passa davant de tota la
informació que nosaltres teníem i hem recopilat amb el nostre
exercici de responsabilitat, de fer la nostra feina de control al
Govern i que avui ens ha fet una derrapada per davant.

Com valora aquesta demanda, seria possible arribar-hi a
temps? Perquè si el pla de retorn a les aules acaba enllestit a
finals de juny, els respectius centres hauran de treballar el
juliol per preparar el seu propi pla de contingència, vostè ja ho
ha dit, a partir de dia 1 de juliol serà definitiva la feina que
haurà de fer la comunitat educativa, per tant, és un mes clau.
Els sindicats adverteixen que aquesta mesura afectaria les
condicions sociolaborals dels docents i que hauria de passar
per la mesa sectorial. La proposta per al retorn de la
presencialitat es treballa en tres escenaris, normalitat,
mesures de separació i limitació de ràtios al 50% i
confinament. Conseller, quin escenari pensa que és l’escenari
més probable per al retorn de les aules? Ens podria explicar
els pros i contres dels tres escenaris, quin serà el cost de cada
escenari? Sr. Conseller, ja se sap quin serà el pressupost
disponible? Ja ha contestat Brussel·les? Ha contestat Madrid?
Sabem de què, o de quins doblers disposam? Vostè tendrà
aquest pressupost COVID-19 que va anunciar que demanaria?
Té previst augmentar les plantilles de docents?

Segons ha denunciat la FAPA, s’ha reduït el pressupost del
programa de reutilització de llibres per al curs vinent. Sr.
Conseller, em pot confirmar si aquesta afirmació és certa?
Esperam i desitjam que aquest pla de retorn a les aules sigui
un pla de mesures concretes i que no hi hagi contraordres i
que no hi hagi improvisacions, que siguin també factibles, que
retornin a tota la comunitat educativa la confiança i la
seguretat jurídica que és necessària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni Sra. Pons, com m’ha demanat, li queden 10
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Me’n queden 10?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la setmana passada
va reconèixer que hi ha un miler alumnes que han quedat
desenganxats del sistema educatiu, vostè va dir “els hem
perdut”. Ja els ha trobat? Pensa trobar-los? O els donen per
perduts? Perquè si no es fa un seguiment exhaustiu i continu
d’aquests alumnes que s’han desenganxat del sistema on line

durant aquest estat d’alarma, bona part d’aquests potser no
tornin a les aules el setembre, o ho facin intermitentment
durant el pròxim curs i acabarien formant part de les altes
taxes d’abandonament escolar que el 2019, li vull recordar, va
ser del 24,2%, la segona més alta d’Espanya.

Tutories voluntàries els darrers cursos, el 25 de maig es va
publicar el protocol de desescalada en l’àmbit educatiu,
diguem-ho clar, amb un tercer trimestre descafeïnat, nins i
nines i joves desmotivats i obligats a un distanciament social
més estricte que la resta de la població. Aquest Govern ha
perdut de vista l’element més important de l’educació i de la
comunitat educativa, o tal vegada no ho han perdut de vista.
Nosaltres comprenem que és una situació sobrevinguda, però
això és la realitat. Els interessos i les necessitats que tenen els
alumnes. En aquest protocol s’estableixen tutories voluntàries
que es varen iniciar dia 27 i que són qualificades per aquest
protocol, com un període de retrobament i d’acollida
socioemocional i pensam que no és ni de retrobament, ni
d’acollida. També han anunciat que es faran extensives a tots
els cursos de la fase 3. Després d’una setmana ens pot dir com
funcionen, com estan responent els alumnes, hi ha molta,
poca, o nul·la assistència?

Infants de 0-3 anys. Les llars algunes varen iniciar la seva
activitat el dia 27 de maig amb un aforament molt limitat. Té
coneixement de com estan funcionant? Sabem que té previst
obrir les quatre que depenen de la seva conselleria en la fase
3 i que també ho faran les municipals.

Següent punt, conciliació, gran paraula, gran paraula, en una
societat que ha estat establerta tenint en compte aquesta
conciliació. No és de la conselleria, com va recordar-me
qualque conseller d’aquest arc parlamentari, no és de la
conselleria, però és cert que la societat està establerta així. És
a dir , estam contents que la Presidenta Armengol ja s’hagi
compromès a assolir una reivindicació històrica, com és la
creació d’un grup de treball amb empreses, amb sindicats, amb
representants de les famílies, amb la Conselleria d’Educació,
Afers Socials, Treball i empreses d’oci infantil per fer aquest
pla de conciliació. Durant dies hem sentit que esperava què
deia en Pedro Sánchez, ara no, ara ja renunciarà, perquè clar,
en Pedro Sánchez a vegades ens fa esperar molt, o ens diu que
no a moltes coses.

La presidenta va dir que aquesta setmana el presentaria.
Vostè ens pot explicar aquest pla de conciliació? O és millor
que ens assabentem per una roda de premsa conseller? Pla de
conciliació, però que arribarà tard com a mínim per a aquest
curs que està a punt d’acabar. Ja estan conciliats, ja fan feina
les mamàs i els papàs. I amb qui queden els infants? Amb els
padrins, o aquells que poden pagar un cuidador. De fet li vull
fer una proposta en aquest sentit, ens han fallat des de Madrid,
com sempre, ja no vull dir una vegada més, vull dir com
sempre i no hi ha hagut resposta a les demandes que vostè va
fer, es veu que la conciliació no entra dins les prioritats del
Govern de l’Estat, o no les té en compte, no ho sé. Sr.
Conseller, esperem que com a mínim arribem a temps d’oferir
una oferta d’activitats socioeducatives per a l’estiu, que doni
un poc de respir a les famílies i que ens permeti conciliar.
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Ha vist la resposta que ha rebut l’oferta de places per als
campaments a l’estiu que ha fet el Consell de Mallorca i que
es va esgotar en qüestió d’hores. A més dels centres educatius
de primària i els centres de secundària, afegits recentment al
llistat d’emplaçaments que acolliran escoles d’estiu, tenen
previst alguna col·laboració amb altres institucions o entitats
públiques, o privades que puguin oferir  activitats
socioeducatives als menors i que ajudin a les famílies a
conciliar?

El Pi voldria fer una proposta sobre aquest tema, perquè
vegi que no només sabem fer preguntes, sinó també propostes.
Ajut mensual extraordinari per a famílies que ho necessitin
fins el dia 1 de setembre i amb efectes retroactius, moment
d’incorporació a la feina i els deures que no ha fet en Sánchez
que els faci, que és pagar, no li demanam res més, amb
l’objectiu que puguin contractar un cuidador. Aquest ajut
dependrà de les rendes de les famílies i amb fills fins a 12
anys. No és ciència ficció, Galícia i Navarra ho tenen. Creació
de borsa de cuidadors per ajudar a conciliar a les famílies que
no ho necessiten. No és ciència ficció, Toledo ho té. 

I a la fi, ha dit que demanarà compareixença per explicar la
planificació i l’organització. Esper conseller i és la tercera
vegada que ho dic, però és que m’ha de sortir tota la mala sang
que avui vostè m’ha provocat, esper que ho faci aquí que és on
pertoca abans que als mitjans. I ens tornam a veure a la següent
rèplica.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, li quedaran cinc minuts per al següent torn.
Gràcies Sra. Pons.

Bé té  la paraula la Sra. Riera del Grup Parlamentari
Popular.

Perdó, té la paraula el Sr. Conseller.

Volen interactuar des de l’escó, cap problema. Endavant.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Sra. Lina Pons.
No entraré en un debat sobre la lleialtat institucional, podríem
fer un debat seriós sobre el que vol dir o no vol dir lleialtat
institucional, no hi entraré.

En segon lloc, vostè diu que hi ha contradiccions, entre la
segona i la tercera fase, Sra. Lina Pons, no hi ha
contradiccions, són fases distintes i cada fase té les
característiques diferents. És a dir, vostè, aquesta (...) ordre i
contra ordre igual a desordre, ho ha dit un parell de vegades,
cada vegada que he vengut aquí; si realment la fase 2 diu unes
coses, la fase 3 en diu unes altres, no és un desor..., no és una
contraordre, és simplement un procés d’obertura progressiu.
Si vostè mira tot el tema de les fases, com s’obren... què és

que abans hi havia contraordres sobre els restaurants, els bars,
etc.? No, és a dir, si tota la societat s’obre, les escoles
progressivament i d’acord amb un control sanitari, també
s’obren, Sra. Pons, no hi veig la contradicció en aquest
aspecte. Simplement, a la segona fase hi havia una sèrie de
qüestions i en aquesta tercera fase se’n plantegen unes altres.

Allò de Formentera, és veritat, que des de la Conselleria
d’Educació vàrem plantejar que totes les Illes Balears
entrarien a la tercera fase, totes juntes, no ens hem oblidat de
Formentera, de cap de les maneres. I això ho vàrem dir als
centres educatius de Formentera, ho dic perquè ho sàpiga, no
ens hem oblidat de Formentera ni molt manco.

Per tant, la fase 3 és una fase nova que implica una
obertura diferent dels centres educatius, no sé on veu la
contradicció; jo no la veig la contradicció, jo veig un procés
d’obertura progressiu dels centres educatius d’una forma real.

Una altra qüestió a la qual vull contestar, vostè ha dit que
el curs, i jo ho he dit, aquest curs ho he dit moltes vegades, ho
he dit a la tribuna, ho he dit per escrit, ho he dit oralment, ho
he dit moltes vegades, aquest curs acabarem de forma
telemàtica. Però també és evident que hi ha famílies i
directors i docents que consideren important incrementar la
presència d’infants a les escoles, als centres educatius,
d’acord amb unes condicions.

Vostè ha parlat dels nins que hem perdut, crec que cal
diferenciar el fracàs escolar de l’abandonament escolar
prematur, són dues coses distintes i no hem de mesclar dos
conceptes. Evidentment, nosaltres ja tenim problemes
d’absentisme escolar quan l’escola és presencial, que és
l’estat natural de l’escola, la presencialitat, i durant aquesta
situació de confinament a què hem arribat, és evident, tenim
una situació on realment alguns al·lots ens han desaparegut. I
què hem fet nosaltres, la Conselleria d’Educació? La
Conselleria d’Educació no ha estat passiva, la Conselleria
d’Educació ha estat activa a través de la Inspecció, dels
directors per saber de quins nins parlam i de quins centres
parlam per tal de dur a terme aquest intent perquè tornin a
l’escola, i ho hem fet, i ho hem fet. Què tornin a l’escola o no
tornin a l’escola? Ja veurem què passa, però hem fet un esforç
de fer una radiografia dels nins que han quedat fora del sistema
o que han quedat realment fora sense una relació.

Per tant, ens trobam en procés d’anormalitat i volem un
procés de normalitat progressiva.

Després, insisteixen, avui m’hi insisteix, hi insisteixen els
sindicats, sobre un tema, primer de tot, 15 de juny; escolti, les
coses s’han de fer seriosament, que em diguin 15 de juny
perquè han de fer el pla d’aquestes comissions, ho han de dir
exactament, necessitam un temps en què la gent es reuneixi i
faci aquestes instruccions/conclusions de cada una de les 14
comissions que treballam diverses qüestions. Nosaltres
pensam que a final de juny és un moment, la darrera setmana
de juny per treure les conclusions, perquè la Conselleria
d’Educació faci les instruccions adequades i, a partir d’aquí,
els centres educatius tenguin la possibilitat de dur a terme
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aquest pla concret, tenen el mes de juliol, el mes de juliol és
un mes que no hi ha al·lots a les escoles, però els docents
tenen l’obligació, si es troben a disposició dels directors per
fer aquestes activitats. Per tant, nosaltres pensam que és una
situació especial i nosaltres demanam als docents, als equips
directius, a la Inspecció  Educativa, que, ho torn repetir, la
Inspecció Educació és qui coordina totes aquestes
comissions, de fer un esforç especial per començar el curs
millor de tots.

Aquesta és la idea. I si realment el curs, aquestes
comissions acaben més prest, doncs millor, però hem de
donar un temps de fer les coses d’una forma seriosa, rigorosa,
i no d’una forma precipitada. Quan diuen dia 15 o una altra
data, m’agradaria que diguessin com ho volen fer, com ho
volen fer, perquè les coses..., és a dir, no podem frissar més
del que pertoca perquè hem de parlar d’organització, hem de
parlar de digitalització, hem de parlar de temes de currículum,
i crec que les coses les hem de fer bé. Hi participen totes les
entitats de la comunitat educativa, parlar, dialogar i treure
conclusions s’ha de fer de forma adequada, i pensi vostè que
moltes de les reunions s’hauran de fer de forma no presencial,
evidentment, i, per tant, això, perquè hi han de participar
docents, famílies, etc., de totes les Illes, nosaltres volem que
sigui la comunitat educativa no de Mallorca, sinó de totes les
illes, la que participi en aquestes comissions.

Nosaltres hem dit dues coses en el tema de pressupost,
primer de tot, el pressupost que realment nosaltres plantejam
ha de ser la conseqüència d’aquesta feina, no pot ser una a
priori, primer hem de veure què podem fer i després, una
vegada que sapiguem què podem fer, com ho podem, amb
quins recursos, etc., i aquesta és la qüestió. I això no és obvi
perquè la setmana que ve, perquè..., a més ho he dit oralment,
ho diré per escrit a la ministra, que volem una partida
concreta, i en aquesta partida què hi ha d’haver? Primer de tot,
és evident que haurem d’incrementar partides del material de
protecció individual, és evident que hi ha d’haver material de
protecció individual. Repeteix, per a un mes hem gastat
460.000 euros; vostè multiplica 460 per 10 mesos, per
exemple, i li donarà una quantitat específica. Hem
d’incrementar la neteja de centres educatius, hem
d’incrementar tot el procés de digitalització, hem
d’incrementar els ajuts de menjador, hem d’incrementar,
segurament, els menjadors des del punt de vista dels distints
torns, si cal; i , s i  cal, hi haurà més docents, plantejaré més
docents. Però no és el principi, no és la hipòtesi primera, la
hipòtesi, una vegada que tenguem clar el que volem fer hem de
tenir quins recursos necessitam, però no hem de partir d’una
hipòtesi inicial.

Per tant, nosaltres pensam que hem de fer un esforç com
a comunitat autònoma perquè el tema de l’educació sigui un
servei essencial.

Nosaltres, quan haguem acabat aquesta fase 2 i fase 3
farem un informe sobre el nivell d’assistència que han tengut
aquestes tutories de la fase 2 i també les tutories i activitats de
reforç de la fase 3. Hi ha una dada concreta, a mesura que han
passat els dies s’ha incrementat el nombre d’infants que van a

aquestes tutories, etc., s’ha incrementat, i això per a nosaltres
és important, és important que hi hagi hagut un increment
perquè aquesta és una mica la nostra intenció. Volíem i volem
que els centres educatius triïn, cerquin, telefonin aquells
infants que puguin tenir problemes i volem, per això, que
també les famílies ho demanin, són les dues qüestions sobre
les quals nosaltres pivotam aquesta planificació d’activitats de
reforç educatiu.

I li diré més, si ara hem plantejat que en aquesta tercera
fase hi hagi també tot el que fa referència a nins NESE és
perquè pensam que els nins amb unes dificultats especials
també necessiten tutories, orientacions, no només personals,
sinó amb les famílies, perquè realment són segurament els
infants que pitjor ho han passat durant aquest confinament, tot
i l’esforç que s’ha fet per part dels directors, per part dels
orientadors, per part del personal d’atenció a la diversitat
perquè això no fos així.

I vostè em segueix demanant sobre el tema de la
conciliació. Escolti, ja sabem que l’escola ajuda a conciliar,
però l’escola, diguem, el que ha passat ara és una qüestió
excepcional, i en aquests moments hi haurà més escoles
d’estiu que mai. I nosaltres hem posat a disposició tots els
centres educatius que volem i fem un pla de suport educatiu,
de planificació, d’acompanyament escolar com mai no s’havia
fet en aquesta comunitat autònoma, des de la Conselleria
d’Educació. El tema de la conciliació és un tema no resolt, ni
abans, ni ara, ni cap comunitat autònoma, ni les que governen
l’oposició d’aquí, ni les que governen el PSOE, ni cap; vostè
treu exemples, a mi, quan em treuen exemples concrets
sempre dic, bé, només treu l’exemple quan interessa, hem de
veure l’impacte que té cada exemple que planteja: quantes
comunitats autònomes fan plans d’acompanyament escolar, ho
sabem? Quants ajuntaments d’altres comunitats fan realment
aquests tipus de plans de reforç?

I, per exemple, hi ha comunitats autònomes, com
Andalusia, o Castella i Lleó, que han cerrado hasta
septiembre les escoles. És a dir, els que demanen aquí
conciliació, resulta que a Andalusia i a Castella i Lleó han
tancat les escoles fins al setembre...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -és igual-, ho dic simplement perquè tenguem en compte
que aquí... -tenc l’ús de la paraula- i, per tant, és evident que jo
dic que aquí s’han fet coses. Se’n podien haver fetes més? Sí,
sempre es pot fer més, evidentment. Però, és evident que si un
compara, i seria interessant comparar el que fan altres
comunitats autònomes, li puc assegurar que nosaltres en
temes d’aquest desescalament escolar som de les comunitats
autònomes que més fem en aquest aspecte. Madrid diu que vol
fer moltes coses, però Madrid no sé si anirà a la fase a l’any
2021, així com està Madrid.

Per tant, és evident, en aquest aspecte que tenim una
situació que nosaltres ho fem i empram tots els nostres
recursos per intentar que la desescalada escolar arribi a tots
els centres educatius i a tots els infants que sigui possible.
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Vostè ha fet una proposta d’ajuts mensuals? Perfecte, jo
crec que aquesta proposta no l’ha de fer la Conselleria
d’Educació, no som nosaltres que donam ajuts mensuals, però
crec que és una proposta interessant a estudiar des del punt de
vista d’aquest pla de conciliació, perquè evidentment no és la
nostra competència, ni molt manco.

I una altra cosa, totes les conclusions de les meses que
signifiquen canvis laborals, passaran, evidentment, per les
meses sectorials, sempre, ho hem fet sempre. Sap quantes
meses sectorials hem fet des que som aquí, des que som al
Govern? Més de cent, ho dic perquè alguns donen lliçons de
democràcia i nosaltres hem passat..., i rebrem per la mesa
sectorial de la pública i la mesa de la concertada, passen tots
els canvis que hi pugui haver laborals. I passarem per totes les
meses les conclusions que puguin treure aquestes comissions,
siguin o no siguin purament laborals, perquè hi ha meses de
famílies, hi ha meses de directors, hi ha meses de concertada
i hi ha meses de la pública i meses tutorials dels sindicats
públics. I nosaltres sempre hem respectat la legalitat i la
legalitat és passar per les meses adequades de negociació els
tipus de conclusions de caràcter laboral.

I bé, crec que he intentat respondre quasi tot el que m’ha
demanat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. March. Té la paraula la Sra. Pons, si ho desitja,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, contradiccions no de fases, sinó de les seves
polítiques, Formentera és una gran contradicció; vostè em diu
ara: és que nosaltres els hem informat. Bé, però es queden
fora, els han robat una sèrie de dies, i això és així. Els ho han
dit, d’acord, jo no ho sabia que els havien dit, perquè, com sap,
no som al Govern i nosaltres no ens assabentam de res, a no
ser que pispem com puguem.

Què diu que no han rectificat? Jo crec que sí que han
rectificat. Mai? No han rectificat amb tota aquesta pandèmia
les seves polítiques? Idò, els docents no pensen això.

I una cosa, tornant enrera, no entraré en el tema de la
deslleialtat, vostè creu que ha de contar les coses en roda de
premsa, abans de venir aquí a contar-ho, que és la seva
obligació? Per favor, jo no vull discutir amb vostè, però no em
parli d’això.

I llavors, una altra cosa, El Pi no governa a Andalusia, no
governa ni aquí, per començar, o sigui que no em vengui a tirar
les bombes que tira a la dreta, que sí governa algunes
comunitats autònomes. Nosaltres som El Pi Proposta per les
Illes, no governam, de moment.

Llavors em diu, els hem perdut, aquests alumnes que hem
perdut, i  em diu: vostè confon fracàs escolar amb abandó

escolar. Si els ha perdut, vostè què sap com acabaran,
abandonant o fracassant? No ho sap, els ha perdut, una altra
contradicció, Sr. Conseller.

No tornarem a les aules i llavors tornam a les aules de 15
alumnes, una altra contradicció. I sobretot, no som nosaltres
que diem que es contradiu, jo no crec que es contradigui en el
seu discurs quan ve aquí a explicar-nos, jo el trob coherent,
són els docents que diuen que es contradiu.

Per altra banda, el retorn, com serà? Li vaig demanar ja a
la seva darrera vegada i em va dir: jo no vull fer futuribles, no
tenc una bola. Li ho torn demanar.

Virtual i presencial, com ho triarem això, qui farà una cosa
i qui farà l’altra? O tots seran presencials? Si estan d’acord que
la presencialitat és el millor, hi haurà una discriminació aquí!
O Celaá ja no parla perquè..., com vaig dir aquell dia, puja el
pa?

I llavors, vostè em diu que jo sempre dic ordre i
contraordre, ho he dit dues vegades, tots ens repetim una mica
ja a aquestes edats, Sr. Conseller, vostè també.

Per altra banda, pressupost, vostè diu: no, no, no, el primer
que hem de fer és pensar què volem fer i  l lavors cercar el
pressupost, és així que m’ho ha dit? D’acord, idò quan jo li
faig la meva proposta, que li he feta, vostè em diu: no m’ho
digui a mi, digui-ho a qui pertoqui que té els doblers. No, jo li
ho dic a vostè, perquè vostè pensarà el que vol fer, i si li
agrada, inclogui aquesta proposta i llavors ja cercarem els
doblers. No és així que m’ho ha dit? Una altra contradicció, Sr.
Conseller.

(Se sent de fons el Sr. Conseller d’Educació, Universitat
i Recerca de manera inintel·ligible)

Bé, ara tenc jo el torn de la paraula, li record que vostè
m’ha tallat abans.

Una altra cosa, nins amb necessitats especials, què passa
amb ells? Mes de juliol, com s’organitzarà la feina, com
s’organitzarà, qui farà feina, qui no? Li he demanat, no m’ha
contestat.

El tema de conciliació, hi estic d’acord, vostè em diu: hem
fet més escoles d’estiu que mai, hem fet coses com no
s’havien fet mai; és que mai havíem tengut una pandèmia, ens
situam al 1939, després de la Guerra Civil, segons els experts
econòmics. Em sembla molt bé que hagin fet moltes coses, jo
això no li dic que no n’hagi fetes, però tampoc no podem
treure pit, perquè és que no és un moment de treure pit, ni
vostè ni ningú.

I un tema que no s’ha resolt, la conciliació, idò vostès són
al Govern, conseller d’Educació d’un govern; idò, per favor,
posi’ns fil a l’agulla i  resolguin d’una vegada, nosaltres ens
prestam a ajudar, el tema de la conciliació, perquè si no és que
ens anam en orris com a societat.
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I llavors, també li voldria dir, universitaris i estudiants
d’FP, perquè pensam que aquests alumnes també han patit les
conseqüències d’un ensenyament a distància provocat pel
confinament. Quins problemes derivats de l’ensenyament a
distància s’han detectat en aquests nivells educatius? Quines
mesures s’han dut a terme per part de la conselleria?

Escletxa digital, no parlaré dels chromebooks, ja n’hem
parlat, amb la millor de les intencions han vengut per quedar-
se, d’acord, no han arribat d’hora, s’havien de configurar,
també ho entenem. Hem de recordar que aquesta escletxa
digital afecta a tots, per tant, també els universitaris i alumnes
de formació professional, vull pensar, o, perquè són adults la
majoria ja no compten? És que no ho sé, li deman perquè m’ho
expliqui.

I llavors, si es té previst algun pla de retorn a les classes
presencials a la Universitat i a la formació professional.

I, Sr. Conseller, no es defensi d’atacs que jo no li he fet i
no em fiqui en el sac de coses que tal vegada vendran a
continuació, m’ha sabut greu que em parli d’Andalusia i de
Madrid, però resulta que jo no li puc dir segons què? No, no,
nosaltres som El Pi Proposta per les Illes i jo li he fet
propostes en positiu i li dic tot allò que em grinyola, tot allò
que trob que no hi ha vengut a bé, i si em vol contestar
contesti’m.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Pons, per les seves paraules. Jo sé que
és d’El Pi, ho sé, no importa... ho sé perfectament, i tenc
bones relacions amb determinades persones d’El Pi i, per tant,
no tenc cap problema a reconèixer la feina que fa El Pi (...)

(Renou de fons)

I si dic això d’Andalusia és perquè per a mi encara som a
Espanya i m’agrada de vegades comparar el que fan altres
comunitats, perquè ajuda a tenir una visió global de les coses.
Per tant, si dic això d’Andalusia que cadascú s’ho prengui així
com vulgui, evidentment, jo tenc dret a dir el que consideri.

Després, Sra. Pons, miri, vostè torna dir: contradiccions.
És que estam en fases diferents, Sra. Pons, és que sembla que
hem de fer sempre la mateixa cosa, és el que vostè diu.
Nosaltres hem fet a la fase 1 unes coses, a la fase 2 una altra
i a la fase 3 en farem una altra, és que no hi ha contradiccions.
Nosaltres no ho hem fet tot bé, faltaria més! Rectificaria
coses que hem fet, és clar que sí, perquè no hi ha un full de
ruta del que havíem de fer en aquesta situació de pandèmia,
ningú, ni batles, ni regidors, ni presidents de consells, ni ningú
no tenia clar, ni el Govern tenia clar el full de ruta sobre un

tema complicat, i vostè ho sap perquè ho ha dit que és
complicat, no hi ha full de ruta.

A mi quan em diuen: això s’hauria d’haver fet... És clar,
quan un ha passat les coses és molt fàcil dir el que hauria
d’haver fet o no haver fet.

I nosaltres, la Conselleria d’Educació, hem fet una sèrie de
qüestions i hem intentat sempre parlar amb tots els sectors de
la comunitat educativa, ho hem fet. Aquesta reunió que
divendres de la setmana passada vàrem fer amb tota la
comunitat educativa, amb tota, amb tota plegada, que els vàrem
dir les característiques de la tercera fase i les característiques
de la Comissió de Planificació. Per tant, crec que nosaltres
hem intentat..., intentam cercar el discurs de tothom, la
participació total, la complicitat de to ts , però no per a la
Conselleria d’Educació, perquè al final el que volem és que
els menors que, en definitiva, són els subjectes clau de
l’educació, en surtin beneficiats quan entrem en el curs 20-21.

I vostè em diu, no ho dic jo la contradicció, ho diuen els
docents. Vostè parla en nom dels docents, de tots els docents?
De quins docents parla? És clar, perquè parlen de docents a mi
em fa gràcia que parlin de docents, docents n’hi ha de molts de
tipus, hi ha molts de sindicats, hi ha gent que no està sindicada,
hi ha directors, hi ha associació de docents, i diu: els docents
diuen, no ho dic jo, ho diuen els docents. Escolti, jo ja sé que
hi ha docents crítics i que critiquen la Conselleria d’Educació,
i ja sé que hi ha sindicats que fins i tot ens varen criticar, i
associacions de directors i de docents quan vàrem repartir
targetes menjador, fins i tot, com ho havíem de fer; jo ho sé,
jo en som conscients, però els docents..., és a dir, qui són els
docents?, tots els sindicats diuen el mateix? No, tots els
sindicats no diuen el mateix. I jo no vull fer debat del
sindicats. Jo tenc la meva opinió sobre el que opinen, sobre el
que fan alguns sindicats, però no ho diré públicament, no ho
diré públicament. Jo vull la complicitat, no vull la
confrontació. 

Associacions de directors han dit coses amb les quals he
estat d’acord i amb coses no hi he estat d’acord, però jo no
diré res sobre el que pens del que diuen. Jo necessit..., no jo,
no..., sinó la societat de les Illes Balears necessitam entre tots
fer una planificació de curs on hi hagi la màxima complicitat
i acords. Aquesta és la idea sobre la qual treball. No treballam
amb altra idea a la Conselleria d’Educació.

Que ens podem equivocar? És clar que ens podem
equivocar, però en tot cas reconegui... i a mi el que em sap
greu, que em diu contradiccions entre la fase 2 i la fase 3, no
n’hi ha de contradiccions o jo no en veig.

A la fase 2 es podrien fer algunes coses perquè això es fa
en tots els aspectes, econòmics, abans no podíem sortir al
carrer, ara podem sortir al carrer, abans s’havia de sortir en
unes hores determinades, ara es poden obrir els restaurants, hi
ha hagut canvis. 

La situació de la pandèmia possibilita fer coses que abans
no podíem fer i crec que això és important que ho
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reconeguem perquè (...) no com a govern, sinó com a societat
que ha aconseguit tota una sèrie de coses. Hem començat...,
estava controlada una mica la pandèmia, no el virus que encara
està per aquí i a cada etapa, a cada fase s’han fet coses
distintes i en educació també -en educació també.

Nosaltres hem intentat donar resposta a tots els nivells
educatius. No vull cansar amb xifres, evidentment, però
nosaltres en temes de connectivitat, en temes de... hem
intentat arribar a tots els nivells, l’FP inclosa. Nosaltres, el
ministeri ha col·laborat amb la conselleria, no només amb la
Conselleria d’Educació, amb totes les conselleries d’Educació
de tot Espanya. Nosaltres hem fet una inversió important en
temes de connectivitat. Hi ha ajuntaments que també l’han fet. 

Nosaltres reconeixem tota la feina i a tots els nivells
educatius perquè allà on d’alguna manera necessitam és a
aquells nivells educatius que d’alguna manera necessiten d’un
treball de possibilitar aquesta ensenyança aprenentatge fins i
tot on line. És evident que infantil i primària és on hi ha més
dificultats per fer un ensenyament on line. Per tant, a partir de
secundària, batxillerat, FP, etc., és quan és més possible
aquest tipus d’ensenyament. 

Nosaltres fem un esforç, suficient? Segurament no, mai no
sabem el que significa la suficiència, però sí que feim un
esforç respecte d’això.

I l’equip que en aquest moment tenim de digitalització està
fent un esforç per començar a preparar el pròxim curs amb les
millors condicions perquè sigui possible l’ensenyança digital.

Miri, nosaltres treballam en l’ensenyança com a escenari
més important la normalitat, en tot el que suposin las
mascaretes, els gels, to t e l que significarà el tema de les
distàncies, etc.

Aquest és el nostre objectiu, però també mirarem altres
escenaris i per això li dic que en funció dels escenaris i
d’aquests tipus de coses veurem quins recursos necessitam.
Crec que... És a dir, jo sé que si nosaltres necessitam... jo he
de treballar i treballarem perquè hi hagi aquests recursos
econòmics. Per tant, aquesta és una mica la línia de treball que
volem fer.

Em demana el tema d’universitat, jo, si m’ho permet, la
universitat té autonomia per decidir moltes coses. Això està
reconegut per la Constitució Espanyola a l’article 27.10, que
diu clarament que l’autonomia universitària és una cosa
constitucional. Per tant, nosaltres durant aquesta situació de
pandèmia hem intentat fer una coordinació absoluta amb la
Universitat. No hi ha hagut setmana que no tenguéssim
reunions amb el rector i amb l’equip rectoral i amb l’equip de
la Conselleria d’Educació per distintes qüestions.

I en el tema de la planificació del curs 2020-2021,
evidentment jo he tengut una reunió amb el rector, qui ha de
fer la planificació és la Universitat de les Illes Balears i
nosaltres direm quina és la nostra posició respecte aquest

tema. Aquesta és la nostra posició perquè la Universitat és
autònoma. 

La universitat va decidir... no, només la Universitat de les
Illes Balears, sinó les universitats espanyoles en general varen
decidir que el curs acabàs telemàticament i  no hi va haver
coordinació, és a dir, ni el ministeri ni la CRUE, és a dir, cada
universitat va prendre les seves pròpies decisions i nosaltres
intentarem coordinar-nos al màxim per al pròxim curs 2020-
2021.

A més, he dit moltes vegades una cosa: la Universitat de
les Illes Balears i en general les universitats tenen dos
avantatges: una, fan feina amb persones adultes en tot el que
significa de control sanitari... en fi, de la seguretat sanitària, i
després, perquè tenen més capacitat de fer ensenyaments on
line, per la seva capacitat en (...) d’autoaprenentatge, etc. Però
també la Universitat de les Illes Balears, en concret, com que
té una gran... jo diria experiència en tot el tema de
l’ensenyança on line, record que tenen les seus de Menorca i
Eivissa, que hi ha matèries, hi ha titulacions com Educació
Social que la fan on line, que tenen un campus extens, que fan
assignatures entre presencials i on line, està en una situació
adequada per fer un salt important la Universitat de les Illes
Balears, però sempre tenint en compte que la presencialitat
sempre serà necessària. Per tant, nosaltres treballarem amb la
Universitat. 

La Universitat ha de fer una proposta perquè és ella la que
fa la proposta, així com en temes d’educació no universitària
és la Conselleria d’Educació qui fa propostes concretes, és
evident que en aquest sentit la Universitat ha de fer propostes
per tal de veure com encarar el curs 2020-2021, tenint en
compte la situació que tenim en aquests moments. Però -torn
repetir- nosaltres esperam una resposta de la Universitat, una
proposta concreta i la discutirem, la coordinarem, la
dialogarem per fer una coordinació en tots els aspectes, però
en tot cas jo esper que quan hagi de fer la compareixença que
he demanat d’universitat que no sé si serà la setmana que ve o
l’altre, no serà... crec que l’altra, idò explicaré tot allò que
pugui explicar de la universitat, però hi ha coses -torn repetir-
que són decisions de la Universitat de les Illes Balears, com
d’altres universitats. Hi ha una capacitat de decisió que marca,
que respecta la Constitució Espanyola del 78.

El mes de juliol. El mes de juliol nosaltres, com a
Conselleria d’Educació només farem una cosa que podem fer,
que és el PAE, el Pla d’acompanyament escolar. El mes de
juliol sempre ha estat un mes inhàbil des del punt de vista
escolar. 

I ara nosaltres, per primera vegada, fem PAE a primària, a
secundària i a la concertada per intentar pal·liar en la mesura
que sigui possible..., ja sabem que no resolem tots els
problemes de conciliació, però l’escola no pot resoldre tots
els problemes de conciliació i vostè ho sap perfectament, que
l’escola no ho pot resoldre, i el mes de juliol hem fet aquest
programa d’acompanyament escolar perquè és la nostra
obligació. 
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Que ens hagués agradat arribar a més? Segurament, però
pensant també que el mes de juliol, a més de les escoles
d’estiu han de ser lúdiques, han de ser per esplaiar-se, han
d’estar per socialitzar, per trobar-se amb companys, per
intentar que l’efecte estigui endavant. Pensam que el mes de
juliol s’ha de fer això per començar un mes de setembre amb
les millors condicions possibles. Nosaltres volem que els
docents al mes d’agost, que és la seva època de vacances
puguin desconnectar perquè al mes de setembre serà complex.
No hi ha cap comunitat autònoma ni..., i si vostè compara el
que fan distints països d’aquestes desescalada escolar, vostè
veurà que hi ha distintes situacions, no hi ha situacions iguals
i que la resposta social davant el procés d’obertura d’escoles
és molt distints. 

L’obertura de les escoles que fan, la resposta familiar és
poca moltes vegades i alguns han començat per infantil, altres
pels cursos superiors, etc. Per tant, no hi ha una resposta
homogènia. No hi ha una resposta... UNICEF ha donat unes
recomanacions, UNESCO també, però després cadascú
aquestes recomanacions les han de concretar a cadascuna de
les comunitats autònomes que som les que tenim les
competències per gestionar aquest tipus d coses.

Per tant, seguim pensant que estam davant una situació,
diria, nova, que no és el mateix planificar el curs amb unes
condicions de normalitat com les que hem tengut fins ara, amb
unes condicions en què no sabrem quina és la situació del
coronavirus i que nosaltres pensam que s’ha de fer amb una
certa normalitat perquè també docents, famílies, pedagogs,
psicòlegs, pediatres pensen cada vegada més que la
presencialitat és clau. Aquesta és la nostra idea. 

A nosaltres..., a mi personalment com a conseller, com a
pedagog, com a ciutadà sí que em preocuparia una entrada a
l’escola sense presencialitat. Això sí que em preocuparia molt
perquè els al·lots necessiten la presencialitat, sobretot els
d’infantil, d’educació especial, de primària i sobretot els dos
primers cursos de secundària.

No és que vulgui dir que els altres no ho necessitin, però
en aquests és clau perquè és quan es va formant la seva
personalitat i la interacció, fins i tot la rialla, la brega, el
conflicte ajuden a créixer i la distància virtual és terrible. Ho
he sentit a molts de docents, és a dir, no poder ni abraçar els
al·lots que jo els abraçava a escola per a nosaltres és un
problema, i abraçar, tot i que s’ha de fer de forma adequada
evidentment, és un element d’educació també, de
presencialitat, i aquesta és la nostra preocupació.

Per tant, l’escenari primer, l’escenari de presencialitat,
aquest és el nostre objectiu, i sobretot presencialitat a infantil
i a primària i els primers cursos de secundària. Aquest és el
nostre objectiu i treballarem i per a això hi volem treballar,
perquè nosaltres no tenim totes les solucions, no les tenim
totes, tenim les solucions que realment entre tots hem de
plantejar. Si hi ha qualque persona o qualque comunitat
autònoma que les tengui, fantàstic. Aquesta és una mica la idea
sobre la qual treballam nosaltres.

He intentat respondre-ho quasi tot, no sé si li he respost.
Hi ha qualque cosa que...?, però bé. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. March. Tendria la paraula la Sra. Pons per un
temps de deu segons per exhaurir el seu temps, si vol
concloure?

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. Conseller, només una cosa, vostè ha dit que sí
rectificaria coses que ha fet, però llavors m’ha dit que no ha
rectificat res, que no ha caigut en cap tipus de contradicció. Jo
no parlava de fases, ja he esgotat els deus segons, però acab. 

Final de curs: primer tots, llavors ningú, després tutories
voluntàries i llavors 15 persones. Jo crec que la confrontació
és bona entre  joves i també entre adults, sinó miri quins
exemples.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Bé ara tendria la paraula la Sra. Riera.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Puc contestar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!, el Sr. Conseller, sí, perdoni. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo, Sra. Lina Pons, li reconec que tenc contradiccions,
quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, jo
tenc contradiccions. Simplement he dit que de vegades les
contradiccions són punts de vista i nosaltres a les fases,
perquè vostè ha dit contradicció a les fases, nosaltres a les
fases fem coses que segurament és una fase que millora l’altra
o que supera l’altra en una sèrie de qüestions de presencialitat,
aquesta és la qüestió. Què faria coses distintes si ara hagués de
fer el procés que vàrem començar a fer el mes de març? Sí
que les faria, a mi no em cau cap anell de dir-ho, Sra. Pons. Si
algú no s’equivoca mai, fantàstic, jo m’he equivocat, perquè
amb perspectiva de temps dius, això m’hauria agradat fer-ho
d’aquesta manera, perquè tampoc no hi havia moltes respostes
clares a fer en una situació no prevista. 

Tots hem après, fins i tot dic que els alumnes, i ho vaig dir
fins i tot en seu parlamentària, aquells alumnes que realment
han tengut una situació de confinament han après coses
segurament, no acadèmiques segurament, però sí d’altres
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tipus. Jo crec que això és una mica el que hem d’intentar
veure. Nosaltres volem aprendre coses i millorar el procés
d’ensenyança-aprenentatge, l’hem de millorar evidentment,
però també pensam que l’aprenentatge té coses de la vida,
d’aprendre a viure, a conviure, que també s’ha posat de
manifest. Per tant, li reconec que no tenc totes les respostes,
no les tenc, i ho vaig dir, és a dir, quan teníem alguna resposta
ens han canviat les preguntes i totes aquestes coses.

També li he de dir que nosaltres, s i ara jo hagués de
començar, instruccions fetes tal vegada les faríem diferents,
actuaríem de forma distinta, tal vegada la inspecció donaria un
altre tipus d’orientació. Tots ho faríem segurament diferent.
Reconec que segurament les coses..., un ha de fer una reflexió
sobre el que ha fet. No tenc un plantejament de fer-ho tot bé,
ni molt manco. Simplement pens que una persona que és
càrrec públic , que està al servei públic, ha de ser capaç de
reflexionar sobre què ha fet i veure quin impacte té. 

Per això, per exemple, li he dit que a mi a final del mes
de..., a final 19 de juny, etc., podrem saber exactament quin ha
estat l’impacte que han tengut les tutories. La Sra. Patricia
Guasp també ho ha demanat i jo estic totalment d’acord i ho
hem de fer, evidentment, quin ha estat l’impacte que ha tengut
la situació de confinament durant aquest temps. Encara no
l’hem fet perquè tenim tantes coses..., però jo ho vull fer. Jo
sé que el director d’Oficina del Menor ha estat fent una
enquesta al respecte, li vàrem ajudar des del GESTIB perquè
fes aquesta enquesta que ha tengut moltes respostes, a més,
perquè això ens ajudarà a tots. Però no només el que diu el
director de l’Oficina del Menor sinó altres qüestions que
nosaltres hem de parlar amb els directors, etc., en aquest
aspecte.

Això és una mica el que jo li volia contestar. Evidentment
jo agraït per les seves intervencions, agraït pels  seus
plantejaments, agraït per les crítiques que fa. Jo som
profundament demòcrata, crec en el control parlamentari per
part de l’oposició i crec que aquesta és la qüestió clau.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara és el torn del Grup
Parlamentari Popular i té la paraula la Sra. Riera. Endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, nosaltres, des
del Grup Parlamentari Popular, volem donar les gràcies a la
Sra. Pons i a El Pi per aquesta sol·licitud de compareixença i
manifestar que ens unim també a la consideració que és una
falta de respecte institucional, Sr. March, que vostè hagi fet
una roda de premsa una hora abans d’aquesta compareixença
al Parlament. Li he de dir que, a més, pràcticament ha llegit el
que vostè ha dit davant els mitjans de comunicació  i a part
d’això, el seu intent de neutralitzar la funció de control dels
grups que li han demanat comparèixer, és una falta de respecte

evidentment a aquests diputats, almanco ens podria haver
convidat a aquella roda.

No és la primera vegada que ho fa i com a principal grup de
l’oposició sí li dic que nosaltres firmarem l’escrit de queixa
dirigit a la Mesa del Parlament, com òrgan de Govern sobirà,
perquè ho enviï a la presidenta del Govern de queixa que vostè
ha intentat neutralitzar la funció dels grups parlamentaris i ens
unirem al que ha dit la Sra. Pons.

A continuació, i com que no hem estat convidats a la roda
de premsa, hi ha moltes coses que no hem tengut la
informació, li faré preguntes breus, emparat en el diàleg
interactiu que em permet el Reglament. Si la Sra. Presidenta
m’ho permet ho faré asseguda, també com vostè, des del meu
escó. 

Li agrairia que m’anàs tallant el temps, si de cas intentaré
fer tota la intervenció seguida dels quinze minuts, però tallant
el temps a les meves preguntes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. March, en primer lloc -gràcies, Sra. Presidenta-, Sr.
March, en primer lloc, vostè ha dit que la presencialitat donava
eines que la distància no té, ho va dir l’altre dia i ho ha tornat
a dir ara, sobretot a primària. Ens podria dir per què a primària
no hi ha hagut cap pla de desescalada?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Riera.
No entraré en debats que no m’interessa entrar. Jo estic
sempre a disposició del Parlament, m’agradaria que vostè
recordàs a la seva època quantes vegades va anar a retre
comptes quan era consellera d’Educació? Ho dic perquè tots
tenim memòria i tenim informació. Per tant, jo som aquí, he
demanat compareixença, he vengut a aquesta comissió perquè
El Pi ho va demanar, però hi venc de bon gust a aquests tipus
de problemes, he demanat la compareixença de temes
d’Universitat i aquesta serà la meva funció i e l meu
plantejament i la meva activitat. 

La presencialitat. Seguesc dient, Sra. Riera, que la
presencialitat és clau en educació, i vostè ho sap, vostè sap
que la presencialitat és clau en l’educació. Quan realment els
infants de 0 anys fins a 14 és clau, és fonamental. Què passa
quan realment tu parles, i jo  he pogut parlar durant aquest
temps, amb directors, amb docents, les dificultats reals que
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han tengut per contactar amb nins de 3-6 anys o de nins de 6
a 18, 8 o 9 anys o nins amb necessitats educatives especials
que són a centres ordinàries de primària. És que és una
dificultat real, una dificultat real perquè l’educació, l’escola
és un element que ajuda no només a aprendre sinó a configurar
les relacions socials . Per tant, la presencialitat ha estat un
element clau sempre per al procés d’ensenyança/aprenentatge.

Em fa una pregunta que no entenc, i no l’entenc, diu que no
hem fet res per intentar que a primària hi hagi presencialitat.
A mi m’agradaria que m’escoltàs una mica el que jo he
plantejat. Vàrem dir, fase 2 per a primària, els darrers cursos
de primària, que anassin de qualque manera a dur a terme
tutories el darrer curs, tutories presencials, d’acord una mica
amb les característiques de la desescalada escolar i d’acord
amb les condicions sanitàries, d’acord amb les condicions
sanitàries.

Nosaltres hem fet això i a la fase 3 hem dit que s’han de
fer tutories i activitats de reforç tant a 3-6 com fins a 12 anys,
de 6 a 12, tots els nivells educatius, tercera fase. Això és la
nostra resposta tenint en compte que no estam encara dins la
total normalitat. Aquesta és la resposta. Quan em planteja que
no hem fet res en temes de presencialitat jo li contest amb
dades concretes, dades concretes. A la segona fase vàrem
obrir sisè de primària que anassin a fer activitats i tutories. A
la segona fase, a la tercera fase, perdó, eren tots els nivells
educatius de primària i d’infantil i els nins NESE que són a les
escoles ordinàries. No sé on és que no veu l’activitat, tenint en
compte que no es podia fer res més.

Ja que a vostè no li agrada..., és veritat que la Sra. Lina
Pons no...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Presidenta, permeti’m. Li agrairia que demanàs
respostes breus ja que fem un diàleg interactiu.

Gràcies, amb l’empara del Reglament.

(Se sent de fons el Sr. Conseller d’Educació, Universitat
i Recerca de manera inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, podem continuar, per favor.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo, no ho sé, Sra. Riera, jo tenc l’ús de la paraula i
contestaré així com jo ho consideri, ara vostè em diu que he
de contestar així com vostè vol. Fins aquí puc arribar, jo
contestaré d’acord amb el que jo consideri que li he de
contestar. Vostè farà les preguntes que consideri, però jo
també faré les respostes que consideri.

Miri, si jo mir totes les coses que fan a altres comunitats
autònomes que vostès governen, no veig res de primària, no

veig res de primària a les comunitats autònomes on vostès
governen en coalició o no, no veig res; fins i tot a comunitats
autònomes que governa el Partit Socialista, tampoc no en veig.
Per tant, diguem, digui que realment no hem fet res en temes
de presencialitat, tenint en compte la situació que tenim, em
sembla que no respon a la veritat.

Però, callaré perquè vostè pugui seguir parlant i no pugui
realment pensar que li rob el temps, vostè té  tot el temps
d’acord amb el Reglament d’aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. March. Té la paraula la Sra. Riera, endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Sr. March, podria dir-me quines cartes, escrits ha
tramès als col·legis i als pares per convidar-los a aquestes
tutories presencials de reforç?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, nosaltres evidentment hem comunicat a tots els
centres que ens trobam en segona fase, que som a la segona
fase, ho hem comunicat als centres i són els centres els que
han de possibilitar aquesta comunicació a les famílies i les
famílies són les que tenen dret a demanar aquesta possibilitat
d’aquestes tutories. La Conselleria d’Educació ho anuncia
mitjançant els mitjans de comunicació, mitjançant el GESTIB
i realment són les famílies les que han de demanar aquestes
tutories o aquesta activitat de reforç educatiu, com no pot ser
d’altra manera.

No és..., són tutories voluntàries, voluntàries, i tant les
poden sol·licitar les famílies com també les poden sol·licitar
evidentment els centres educatius. No és obligatori anar-hi,
perquè ho torn repetir, el curs acabarà telemàticament, i
nosaltres volem que hi vagin aquells nins de famílies que ho
considerin o aquells infants i alumnes que considerin els
centres educatius perquè tenen un problema de vulnerabilitat
o que hagin pogut desaparèixer, aquesta és una mica la qüestió.
Són els centres que tenen, d’acord amb les orientacions que
nosaltres plantejam, que duen a terme aquesta relació amb els
centres, però nosaltres ho hem informat així com podíem a
tothom.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. March, tot i ser voluntàries aquestes tutories, vostè té
una responsabilitat educativa, ha tramès qualque escrit a
aquests nins que tenen necessitats especials de reforç, per
convidar-los que vagin a demanar aquesta tutoria? Han fet
qualque escrit a les famílies, per favor?

Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Nosaltres hem comunicat així com cal, mitjançant el
GESTIB, que s’obre a la fase 2 i es poden fer aquest tipus
d’activitats.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. En relació amb educació infantil, vostè ha anunciat que
només obrirà... o que obrirà les quatre escoletes que té a partir
de dia 8 de juny, va dir l’altre dia, ara ha dit que la setmana que
ve, supòs que més o manco és el mateix; considera adient
obrir les escoletes públiques autonòmiques després de les
municipis o insulars? Dit d’una manera, considera correcte
donar instruccions a les altres escoletes que puguin obrir a
partir de dia 27 de maig i vostè no donar exemple obrint les
seves? Què és per què no està d’acord amb els protocols o no
ha tengut recursos per aplicar-ho?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, dues coses: nosaltres, d’acord amb la fase 2,
deia clarament que els centres de 0-3, escoletes públiques
autoritzades privades podien obrir i que era la decisió de cada
ajuntament, de cada consell insular o de cada empresa privada.
I nosaltres des del primer dia vàrem dir que en aquest moment
nosaltres a la fase 2 no obriríem, però no vàrem obligar ningú
a obrir, no vàrem obligar ningú a obrir. I algunes escoletes,
com les d’Eivissa, han dit que obririen dia 15, amb plena
capacitat de prendre decisions.

I nosaltres hem fet el protocol i fins i tot hem fet un guió
específic per ajudar els centres educatius de 0-3, municipals
sobretot, que poguessin obrir. I també hem ajudat els centres
privats a fer, de qualque manera, aplicar el protocol de
seguretat que hi havia. Nosaltres ens hem posat a disposició,
no hem obligat ningú; nosaltres vàrem dir: nosaltres obrirem
a la tercera fase. Hem estat clars, no hem obligat ningú i,
simplement, cada centre ha decidit si obria o no.

Avui he llegit en els diaris que uns set pobles de Mallorca
obriran les seves escoletes, algunes altres municipals no les
obriran. És la seva decisió, és la seva competència, per tant,
nosaltres no hem enganat ningú, nosaltres vàrem dir que les
nostres no obririen a la segona fase. I nosaltres obrirem a la
tercera fase, això és el que hem fet, això és el que hem fet i no
hem enganat ningú, i hem fet un protocol. I hem ajudat les
escoletes a fer guions, un guió específic per poder dur a terme
una entrada, un retorn dels infants a les escoletes de 0-3 anys,
hem ajudat.

I EPI ha fet reunions amb els consells insulars, amb
ajuntaments, amb escoles autoritzades, amb escoles privades,
amb la PIMEM, amb l’Ajuntament de Palma, per tal d’ajudar
a fer el retorn i l’obertura d’escoletes infantils de 0-3, això ho
hem fet. Per tant, no hem obligat ningú, Sra. Riera. Nosaltres

ni hem obligat ni podíem obligar, l’ensenyança 0-3 no és
obligatòria. I hem dit que havien d’obrir amb una sèrie de
condicions de ràtios, de distància, d’elements de seguretat,
això és l’únic que hem dit. I nosaltres ens hem donat un temps
per poder obrir a la tercera fase.

On és el problema? Digui’m vostè si jo he obligat, la
Conselleria d’Educació, a obrir  cap centre infantil? Hi ha
centres privats, i ho vaig dir aquí, d’ASIMA, que ha obert, és
una escola privada que funciona molt bé i que ha obert amb un
20% de les seves capacitats, han obert. Però no totes les
escoles infantils tendran..., podran obrir o tendran problemes
per obrir, això és la decisió que tenen els ajuntaments. Si hi ha
set ajuntaments que han pres la decisió d’obrir, nosaltres hem
dit: cadascú que decideixi.

Les escoles municipals no són de titularitat de la
comunitat autònoma, ni podíem obligar que obrissin ni que
deixassin d’obrir. Això sí, si havien d’obrir, amb un protocol
sanitari concret.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. I quines han estat les raons, Sr. Conseller, per a
vostè decidir no obrir les escoletes de la seva titularitat?
Perquè si no hi ha unes raons, seria una deixadesa de funcions,
quan vostè ha fet unes recomanacions amb uns protocols a la
resta d’escoletes.

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, nosaltres hem considerat que per obrir havíem
de tenir totes les condicions i ens hem donat un temps per
poder posar en condicions aquestes escoletes, simplement,
això és l’únic que hem fet. És a dir , nosaltres tenim la
responsabilitat amb les millors condicions possibles,
condicions de control sanitari, i això és el que hem fet. No és
ni deixadesa de funcions, no hem fet cap deixadesa,
simplement som responsables, som rigorosos i consideràvem
que era una mica precipitat per a nosaltres obrir aquestes
escoletes, i hem dit que les obriríem a la tercera fase. Aquesta
és la resposta.

I les obrirem a la tercera fase, si entram en la tercera fase,
evidentment. Però vull dir que en aquest aspecte nosaltres hem
intentat ser coherents amb el rigor, la salut, amb el control
sanitari i amb la nostra decisió, però de cap de les maneres
hem fet deixadesa de les nostres funcions, el contrari, hem
estat responsables, hem dit: ens estimam més obrir quan ho
tenguem tot controlat, tot organitzat, que fer-ho d’una forma
ràpida. Aquesta ha estat una mica la nostra política.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. El tema de la presencialitat per al curs 2020-
2021, vostè ha dit que jugava amb tres escenaris, és clar, és
que no hi ha més que tres escenaris: o sí, o no, o un poc. Ens
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podria dir quan sabran les famílies i els mestres quin escenari
dels tres s’aplica?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, jo, com vostè sap, ho he dit, no només avui, fa estona
que ho dic: el nostre objectiu és obrir presencialment tots els
centres educatius a principis del setembre, i que per a
nosaltres és fonamental infantil i primària i primers cursos de
secundària, això ho hem dit. Per tant, els tres escenaris que
tenim, que jo avui he plantejat, quan nosaltres tenguem els tres
escenaris direm què és el que implica cada escenari, què
implica l’escenari 1, què implica l’escenari 2 i què implica
l’escenari 3. I nosaltres, en funció d’això i en funció de la
situació de la pandèmia, evidentment (...), però ara el missatge
que nosaltres volem donar a la societat, a la comunitat
educativa, a les famílies, als docents, als sindicats, etc., és que
les classes presencialment començaran a principis de
setembre, aquest és el missatge que nosaltres volem donar i
donam actualment.

Si la situació de la pandèmia realment hi ha qualque rebrot,
és evident que haurem de replantejar les coses, per això diem
que hi ha la resposta segona, la situació mixta, híbrida, per
entendre’ns, i hi ha la resposta del confinament, que és la
resposta que hem tengut durant aquests mesos. Nosaltres
treballam amb els tres escenaris, però l’escenari sobre el qual
treballarem més i que volem és amb l’escenari 1, de
presencialitat.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, hi ha tota una sèrie d’actuacions, hi ha activitats a les
escoles, activitats extraescolars, menjadors, jornada partida o
contínua, segons diferents centres, totes aquestes actuacions
tenen la mateixa previsió de cara al curs que ve amb qualsevol
dels escenaris; és a dir, tots seran de jornada contínua, tots
seran... o continuarà igual o dependrà de cada una de les
possibilitats?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Riera. Aquesta és una pregunta
important, evidentment, ja hem dit abans que nosaltres fem
distintes comissions, per exemple d’organització, i hi ha una
comissió d’organització estrictament per a l’escola
concertada, perquè l’escola concertada té  unes
característiques organitzatives de vegades una mica diferents
de l’escola pública, i vostè ho sap perfectament; des del punt
de vista de la jornada, des del punt de vista dels serveis, etc.
Per tant, nosaltres farem una proposta organitzativa que tengui
en compte el que vostè diu, per exemple, la majoria de centres
públics, tant de primària com de secundària, tenen jornada
seguida, no hi ha realment jornada partida, com tenen molts de

centres concertats, hi ha qualque centre públic que en té, però
la majoria de centres concertats tenen, no tots, tenen una
jornada partida.

Per tant, en base a aquesta situació es prendran les
decisions. És a dir, jo comprenc que un centre que té dins la
normalitat, evidentment no tendrà cap tipus de problemes, si
la situació és la híbrida, la segona, sí que haurem de cercar
solucions de com podem dur a terme aquest tipus de coses. I
això implicarà evidentment plantejar que siguin els nivells més
baixos, d’infantil i primària, de prioritzar-los des del punt de
vista de la presencialitat, evidentment, i, per tant, haurem de
trobar acords concrets amb els centres educatius concrets per
veure quina és la millor solució a cada tema, no tenim encara
solucions, Sra. Riera, no les tenim, les hem de trobar, les hem
de cercar.

Però l’escenari primer, de normalitat, implicaria que, tal
com estan organitzats els centres educatius, se seguiria igual,
això sí, amb protocols sanitaris, tal vegada amb mascaretes,
segurament amb gels, amb horaris de pati diferents, amb
entrades diferents, això és una mica el que hi hauria. Ara, a la
segona situació, pens, i no vull dir el nom de centres
concertats importants i grans, que hem de veure quina és la
solució concreta, i això ho volem cercar amb ells, perquè no
serà una solució fàcil, no és el mateix centres petits, etc., que
tenen unes ràtios baixes, que centres grossos que tenen una
dimensió organitzativa més complexa.

Per tant, normalitat, híbrida i realment situació de
confinament, que és la qüestió d’ensenyament a distància si la
situació de la pandèmia realment sigui perillosa en tots els
aspectes. Per tant, no hi ha una resposta concreta, sinó que
hem de cercar la resposta en funció dels interessos dels
alumnes i dels interessos de cada centre per cercar la solució.
Per això deia que nosaltres, hi ha un quart aspecte que
estudiam, que és el tema de menjador, ajut de menjador; el
tema del transport escolar; el tema dels menjadors, és a dir,
perquè hi pot haver torns diferents de menjadors, n’hi pot
haver dos o tres, en funció del nombre de nins, i això ho
haurem de treballar conjuntament, perquè això implica un
canvi organitzatiu important. Per exemple, pati, tal vegada
haurem de fer diferents horaris  de pati, ja no hi haurà un
horari, hi haurà diferents horaris de pati per intentar que hi
hagi el manco d’alumnes possible dins un espai obert, que els
espais oberts sí que diuen que són positius, en aquest aspecte,
però, ho torn dir, això ho haurem de cercar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies. És clar, és que el problema és que les escoles,
els centres educatius han de contractar e ls serveis de
menjador, han de contractar els monitors per a les activitats
extraescolars i han de demanar a les famílies si l’any que ve al
setembre, ho fan sempre a finals de curs, apuntaran els nins a
menjar o no els apuntaran. I es necessitarà saber a qualque
moment ara, no podem esperar tal vegada al mes de juliol o
agost a saber aquestes actuacions. Per tant, en la situació
híbrida, per exemple, continuarà o no el menjador? Perquè a
la de confinament total, evidentment no hi haurà, però a la
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híbrida, que tal vegada sembla que és la que hi podria haver,
quina situació ens trobam o quan sabrem les famílies i els
professors en quina situació ens trobarem a l’escola
concertada, que és on hi ha més peculiaritats?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Evidentment, vostè ho diu, és la situació més complexa,
per això tenim una comissió específica de concertada per al
tema organitzatiu. Perquè evidentment és molt difícil prendre
decisions sense tenir en compte totes les variables i els que
tenen totes les variables són els centres que tenen aquesta
situació, vostè ho sap perfectament que els centres concertats
tenen ja un model organitzatiu una mica diferent que els
centres públics. I hem de cercar la solució.

I jo consider que, com més sapiguem la solució molt
millor, però nosaltres tot d’una que puguem farem la
convocatòria d’ajuts de menjador, tenint en compte que
incrementarem el nombre de possibles usuaris de menjador.
I dins les nostres licitacions de menjadors, d’empreses, de
restaurants que es puguin presentar, segurament haurem de
posar clàusules concretes que possibilitin canvis en funció de
la pandèmia, perquè vostè sap que quan s’adjudica un menjador
és amb unes condicions determinades, en funció d’un torn,
etc., però hi pot haver distints torns i hem de possibilitar que
en funció de la situació hi pugui haver, tal vegada, a algun
centre un parell de torns de menjador, i això suposarà un
encariment, evidentment.

Per això, tots els escenaris implicaran organitzacions
diferents en tota una sèrie d’aspectes, per això tenim un grup
estrictament d’aquests serveis complementaris, hi ha un grup
específic d’una comissió específica, on hi ha la patronal, hi ha
les famílies, hi ha els sindicats, etc., per al tema organitzatiu
de la concertada, perquè realment requereix un tractament
específic. I aquest serà una mica el nostre plantejament.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Sr. March, han fets tests als directius i als
mestres que han tornat presencialment a les escoles? Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

No, nosaltres hem fet el que ens diu el Servei de Salut
Laboral, nosaltres hem fet moltes comissions paritàries de
salut per tal de veure exactament quina és la situació. Hi ha
docents que, en funció de la seva situació d’edat o situació de
malaltia o de risc, evidentment han demanat quina seria la seva
tornada o no a l’escola, i això ho avaluam per tal de saber
exactament quants docents hauran de fer la feina
telemàticament, no podran fer un nivell de presencialitat, i
això ho estudiam. Però no hem fet tests a cap director, a cap
docent de centre educatiu.

Jo, evidentment no som epidemiòleg, no som metge, però
sobre aquesta qüestió es diu clarament que els tests
evidentment serveixen d’un dia per a l’altre, no serveixen per
a to ts els dies. Per tant, quan hi hagi una directiva, una
normativa de Salut que ens digui això, evidentment nosaltres
ho aplicarem, però de moment no hi ha cap directiva o
normativa que ens digui que hem d’anar una mica en aquesta
direcció.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Em dirà que han tornat els equips directius als centres
sense fer tests? I les netejadores, han fet tests a les
netejadores?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, quan hi ha una treballadora que té una situació
problemàtica de salut, evidentment el Servei de Salut Laboral
ha de donar una resposta sobre aquesta situació, no hem fet
tests, Sra. Riera, li he dit. No conec cap comunitat autònoma
que hagi fet tests, cap, en temes de docents. Per tant, l’únic
que li dic és que quan hi hagi una directiva de sanitat, de Salut,
tant a nivell d’Espanya com a nivell de les Illes Balears, que
ens digui que en facem, farem això. Però de moment no ho
fem.

Però sí que nosaltres tenim peticions i el servei de
prevenció de salut laboral de la conselleria, el qual, per cert,
vàrem crear nosaltres, no vostès, per als docents, treballa en
funció de les sol·licituds que fan els docents en base a la seva
salut. Ho torn repetir, l’edat, també el que fa referència a
situacions de malalties que han tengut càncer o diabetis o
altres qüestions, o altres malalties que puguin ser una situació
de risc. Quan estiguin avaluats, el Servei de Salut Laboral dirà
exactament quina és la resposta que s’ha de donar, aquesta és
la nostra...

I el mateix passa amb treballadors de neteja o d’altres
nivells educatius. Nosaltres, ho torn repetir, en aquest tema no
prendrem decisions si no ens ve un requeriment o una decisió
de la Conselleria o del Ministeri de Sanitat, evidentment.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

La creació del Servei de Prevenció Laboral es va fer a
nivell docent a instàncies del meu grup parlamentari, li volia
recordar.

Miri, Sr. March, si poden fer tutories i reforços
presencials de deu en deu, per què no poden fer exàmens
presencials de deu en deu?

Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo sé que vostès ho varen crear tot, com que el paper ho
aguanta tot, el Servei de Prevenció Laboral l’hem fet nosaltres
i el vàrem fer quan vàrem arribar a un pacte amb la comunitat
educativa, després de tot el que hi va haver, el conflicte que
vostès varen incendiar, i vàrem arribar a un acord; i un dels
acords feia referència a la creació d’un servei de prevenció. I
va ser molt complicat fer aquest servei de prevenció, ha estat
complex, per raons determinades que en aquest moment no
venen al cas, per tant, vostès poden fer totes les mocions que
vulguin, totes les proposicions que vulguin, però, en definitiva,
fets, no paraules.

Escolti, els exàmens els decideixen els centres educatius,
Sra. Riera, no ho decideix la Conselleria d’Educació, vostè ho
hauria de saber això. O nosaltres podem dictar una norma i dir
que tots els centres educatius han de fer exàmens orals o han
de fer exàmens escrits o els han de fer telemàtics? Cada
centre, hem dit clarament, i ho torn repetir, que realment
vàrem dir que el curs acabava telemàticament; hi ha unes
instruccions d’avaluació que diuen el que diuen, que diuen el
que diuen i això farà el que faran els equips directius dels
centres educatius i lògicament que ho faran. Per tant, en
aquest aspecte consideram que els centres acabaran
telemàticament, que faran un examen les avaluacions, d’acord
amb les instruccions que va donar la Conselleria d’Educació
i sobre això faran l’avaluació final.

Nosaltres hem dit que són activitats de reforç educatiu, no
són classes estrictament, perquè les classes no es poden
donar, són reforç en funció del col·lectiu que tenguin una
dificultat concreta, ja sigui perquè l’equip directiu ho sap o ho
planteja, ja sigui perquè les famílies ho demanen.
Evidentment, però, el curs ha acabat telemàticament aquí i a
tota Espanya Sra. Riera, aquí i a tota Espanya. Digui’m quina
comunitat autònoma farà exàmens presencials? Fins i tot la
Universitat de les Illes Balears, el 95% dels exàmens els ha
fet telemàticament i només un 5% els ha fet de forma
presencial.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. March. Li record que el curs no ha acabat,
estam a 4 de juny i el curs acabarà a final de juny. 

Vostè acaba de dir que dóna instruccions, ha parlat
d’instruccions que el curs acabarà telemàticament. En
aquestes instruccions podria haver posat que igual que es fa
reforç de cinc en cinc i ara de deu en deu, es podrien fer
exàmens presencials amb nins que tenen determinades
necessitats, o en determinades matèries també presencials de
cinc o de deu en deu, ho podria haver posat a les seves
instruccions?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, no em recordi l’obvi, el curs acabarà dia 19, ho
sé, no importa que vostè em recordi l’obvietat, el curs no ha
acabat, som a la fase 2, i dilluns, si escau, començarà la fase
3. Per tant, no sé a que ve aquesta afirmació seva que el curs
no acaba ara, ho sabem que no acaba dia 4, ho sabem, hi ha
coses que realment no sé quin és el sentit.

Nosaltres en els criteris d’avaluació vàrem posar el que
vàrem posar, no vàrem posar això perquè vàrem decidir que el
curs acabava telemàticament, punt. Però no conec cap
normativa autonòmica que digui el que vostè diu. Per tant,
nosaltres hem fet això, ens podem haver equivocat, però no ho
hem posat. I per tant, els avaluacions es faran d’acord amb la
resolució que nosaltres hem plantejat i que els centres ho
saben i que està publicada en el BOIB.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Únicament he dit una obvietat en relació a les
seves paraules que ha dit “el curs ha acabat telemàticament”.

Una altra qüestió Sr. March, en relació al material que s’ha
adquirit per complir els protocols sanitaris, vostè va dir l’altre
dia que s’havien repartit mascaretes, gels, etc., per un valor em
sembla que va dir de 460.000 euros. Podria dir-me qui ha fet
l’expedient de compra, si ha estat la seva conselleria, o els
directius de l’ib-salut?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Miri, nosaltres evidentment ho hem fet d’acord amb la
normativa i els protocols que tenim per dur a terme aquest
tipus de compres. No hem fet res més, hem fet el protocol
d’intervenció i ho hem fet d’acord amb el que la normativa de
compra ens diu. Ens va costar 460.000 euros. No sé per on va,
no sé si va per Xina, o per altres qüestions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Vaig per saber com a parlamentària, si vostès han
comprat aquest material directament, si han fet un
procediment d’emergència, com va dir la Sra. Gómez que
podien fer, botant-se o no la Llei de contractes, i si la compra
l’han feta vostès directament amb el seu pressupost, o l’han
feta amb una ajuda de Madrid.

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Nosaltres hem comprat això amb els nostres doblers,
evidentment, faltaria més! I sempre s’ha fet dins la total i
absoluta legalitat, faltaria més! Totes les nostres compres
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estan controlades per Intervenció i no hi ha cap tipus de
situació d’anormalitat, sinó no ho haguéssim fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Tornant a la ministra Celaá, va dir fa devers una setmana,
10 dies, que es preparessin els centres educatius, adaptant els
gimnàs, sales d’actes, biblioteques i ho reconvertissin en
aules. No sé si és que ja sap que hi haurà aquesta situació
híbrida o no, és així? S’està fent, no s’està fent? Ho fa vostè en
els centres públics o ha donat qualque instrucció als centres
concertats o privats?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Vostè sap que la Sra. Celaá, la ministra d’Educació, té
competències a Ceuta i Melilla i la competència
d’organització de centres és competència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. I nosaltres, com que som un
govern i una conselleria responsables, mirarem tots aquells
espais que siguin necessaris poder utilitzar en el cas que
tenguem una necessitat real d’aquest tipus de coses.
Començarem en funció d’aquestes comissions de feina que es
fan. I ho farem amb els centres d’inspecció i evidentment
també hi participaran, com no podia ser d’altra manera la
concertada. 

Això és una qüestió que realment la Sra. Celaá fa unes
declaracions, no tenen cap tipus de resolució pràctica per a les
comunitats autònomes, nosaltres és bo que hi hagi
suggeriments en aquest sentit, però nosaltres ho farem quan en
funció d’aquestes comissions de feina, en una situació híbrida
o en una situació que impliqui més espais en funció de les
ràtios i en funció de la seguretat sanitària.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, en relació a aquestes comissions específiques, alguns
sindicats han dubtat de la legalitat, perquè els sindicats són els
òrgans de representació del personal per a tot el que afecta les
condicions essencials de feina, i després hi ha tot un seguit de
meses sectorials on s’han de negociar les actuacions que
afecten la gestió educativa. Ha fet o ha demanat qualque
informe de legalitat en relació amb aquestes comissions i les
decisions que es prenguin, si tendran validesa o no, les haurà
de passar després per les meses, com funcionarà?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Fer comissions de participació és un element de voluntat
política de participar i en això realment lliçons molt poques.

Per altra banda, totes les comissions, si hi ha conclusions
o plantejaments de resolucions que tenguin una implicació
legal i han de passar per mesa, les passarem. Jo ja ho vaig dir
a nivell sindical, ho vaig dir als sindicats, si hi ha qualsevol
qüestió que necessita passar per mesa hi passarem. No tenim
cap interès de passar res que sigui il·legal, o de forma al·legal.
Aquest és una mica el nostre plantejament, ho hem fet sempre,
Sra. Riera, hem fet sempre aquest plantejament.

Per tant, nosaltres en funció de..., les comissions són
legítimes, totalment legítimes. Faltaria més que la Conselleria
d’Educació no pogués tenir la possibilitat de fer comissions
de participació amb la comunitat educativa. Les meses, i vostè
ho sap perfectament, hi ha dues meses que tenen un element
de negociació important, que són la mesa de concertada i la
mesa sectorial d’educació amb la pública. Tenim les meses de
famílies i les meses de directors, que realment són meses de
diàleg, d’assessorament. Però nosaltres, qualsevol conclusió
que pugui tenir efectes legals, les passarem per les meses
necessàries. No tenim cap interès, tot el contrari, de passar
res que sigui fora de la legalitat, no ho hem fet mai, no hem fet
mai evidentment aquesta qüestió. Nosaltres fem moltes meses
sectorials i qualsevol cosa que pugui tocar la qüestió de la
situació laboral dels docents, passarà per mesa sectorial.
Faltaria més!

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Convindrà amb mi que de totes maneres que s’haurà de
fixar un termini per prendre les decisions, per realitzar les
obres. S’ha fitxat qualque termini, ens pot donar qualque data
concreta de quan sabran els centres si han d’adaptar i crear
més aules, si han de fer actuacions per a una situació híbrida
o no, ho sabran dins el juny, dins el juliol? Deu tenir qualque
data Sr. Conseller?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, Sra. Riera, nosaltres planificam amb dates i de forma jo
diria rigorosa. Miri, nosaltres ja hem dit que a finals de juny
totes les comissions han de tenir les conclusions a fi  i  a
efecte que a principis de juliol tots els centres educatius
tenguin les instruccions necessàries per dur a terme la
planificació i el pla de contingència del seu curs, del seu
centre escolar.

Per tant, tenim tot el mes de juny per fer aquestes
comissions, mentrestant seguirem fent feina amb les
qüestions que vostè ha plantejat abans, en relació amb la Sra.
Celaá, i farem tota una feina per intentar en el mes de juliol
ajudar als centres educatius, ajudar a planificar si tenim una
situació que no tenim (...). Nosaltres acompanyarem els
centres educatius, acompanyarem els equips directius. Tenim
la inspecció totalment al servei dels centres educatius, per tal
de fer un tipus de planificació el millor possible. 
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I torn repetir, a finals  de juny tendrem aquestes
conclusions i tot el mes de juliol per fer aquest pla del curs
20-21.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. En relació als currículums, la fixació dels
currículums es fa a nivell nacional, vostè fa el desplegament
de currículums. Ha dit que els currículums com que no es
poden donar completament, perquè a més ha recomanat que no
s’avanci matèria, s’haurà de fer una adaptació de currículums,
supòs que ho farà a nivell estatal, perquè vostè el que pot fer
és desplegar el currículum estatal, no el pot obviar, ni
modificar, ni llevar ni posar, no és vera, Sr. Conseller, o quina
previsió hi ha en aquest sentit?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Riera per recordar-me la legalitat, que
mai no l’he deixada de banda, no?

Nosaltres evidentment serem respectuosos amb els
currículums i, per tant, nosaltres actuarem sempre amb la
legalitat, com no podia ser d’altra manera, i això ho veurà quan
tenguem les conclusions del grups de currículums, de
metodologia, perquè pensam que és un tema que dóna marge
a les comunitats autònomes per treballar, tot i que -també li ho
vull recordar- si no tenguéssim la llei, la LOMCE que vostès
ens varen imposar políticament i educativament tendríem més
capacitat per dur a terme uns currículums més competencials
del que tenim en aquests moments.

Ho dic perquè la LOMCE és una llei terriblement
restrictiva, que en lloc de possibilitar una coordinació ha
possibilitat gairebé disset sistemes educatius perquè volien
controlar tant que el Sr. Wert es va equivocar i no només va
fer una llei negativa, sinó una llei tècnicament negativa,
políticament centralitzadora i educativament nefasta, però bé,
nosaltres evidentment tendrem en compte el que diu la
normativa en el tema curricular.

LA SRA. RIERA I MARTOS

Gràcies, Sr. Conseller. En relació amb les seves paraules
li record l’obvietat que les lleis s’elaboren per un legislatiu,
que hi ha separació de poders i que l’executiu ha de complir
les lleis.

Queda bastant poc elegant que per part d’un conseller
d’Educació es dirigeixi amb aquestes paraules a una llei
aprovada democràticament i a un ministre que va fer la seva
feina igual que la ministra Celaá m’agradarà a mi o no
m’agradarà, però me mereix un respecte almanco com a
responsable d’Educació a nivell nacional.

En relació amb el repartiment d’ordinadors i targetes SIM,
Sr. Conseller, han fet repartiment d’ordinadors i targetes a
primària? O només a secundària, batxillerat com ha primat...
em sembla que m’ha dit en una resposta? Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, jo respect el Sr. Wert i el respect políticament,
una altra cosa diferent és que m’agradi o no m’agradi la seva
llei, que consider una llei negativa. 

I vostès, el Partit Popular, no és que no hagin estalviat cap
tipus d’adjectiu per la Sra. Celaá, eh?, fins i tot aquí dins. Per
tant, diguem..., estam en un debat polític i jo políticament
estic dient allò del Sr. Wert. Jo, el Sr. Wert el respect, em
sembla un bon sociòleg, no compartesc amb ell, però la llei
em sembla una llei negativa per l’educació a Espanya i a les
Illes Balears.

Nosaltres, què hem fet? Hem fet, evidentment, allà on hem
fet més feina és a secundària, a formació professional i a
batxillerat en temes de dispositius.

Li llegiré una mica tot el que hem fet, ho dic perquè és
important saber-ho. Nosaltres hem fet préstec de dispositius
per part de... és a dir, els centres educatius han fet préstecs a
tots els infants que ho necessitassin. Hem comprat en situació
d’emergència dispositius complementaris  per préstecs,
targetes SIM, routers amb wifi gestionats per l’equip (...) de
la Conselleria d’Educació. S’han comprat 2 .660
chromebooks, 1.000 targetes SIM, 255 routers per a repartir-
los entre l’alumnat a partir de cinquè de primària.

A més, s’hi han d’afegir 1.000 targetes SIM cedides pels
ajuntaments, consells insulars i el ministeri, i els
chromebooks i routers se cedeixen en préstec a les famílies. 

Per tant, hem fet un esforç durant aquests mesos per tal
d’intentar que l’escletxa digital, que hi és, escletxa digital,
escletxa social, intentar que no fos tan negatiu per a
determinades famílies i infants.

Crec que s’ha fet un esforç. Torn repetir: espero al mes de
juny presentar el pla de digitalització que treballam de forma
ja; ja hi estam treballant i ja estan fent activitats per tal
d’intentar que l’escletxa digital que existeix, que és una
escletxa social i familiar i territorial no pugui desaparèixer, és
a dir, seria absurd pensar que nosaltres (...), però ajudarem en
aquestes circumstàncies que això sigui així.

I esper que el Ministeri d’Educació, tenint en compte les
declaracions de la ministra Celaá, ens ajudi d’alguna manera a
tenir recursos per al tema dels dispositius digitals. Crec que
seria bo, però torn repetir: crec que ja hem fet l’èmfasi ha
estat a primària, darrers cursos de primària, secundària,
batxillerat, FP, etc.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, disculpi’m, em podria donar les dades de
primària, dels ordinadors o targetes SIM que han donat a
primària si les té a mà.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

En aquest moment no les tenc a mà, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

En relació amb els recursos que vostè demana ara a la
ministra Celaá, ens podria dir si pensa incrementar el
pressupost de la Conselleria d’Educació al 5% que va
prometre electoralment l’any 2015? 

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, no faré un debat sobre un tema... que ja hem
tengut moltes vegades. Hem de llegir els programes electorals
bé, deia a mig termini un 5%, però bé, tal vegada allò del 5%
PIB, allò del PIB ho haurem de replantejar en funció  de la
baixada del PIB que tenim a les Illes Balears, però bé, això és
un altre debat.

En qualsevol cas, què demanarem al Ministeri d’Educació?
Demanarem recursos, una partida econòmica COVID-19 en
base al materials de protecció individual, torns d’ajuts de
menjador, tot el que significarà dispositius digitals, tot el que
significa evidentment allò que ajudi a intentar que tot el tema
de serveis complementaris ens ajudin que no hi hagi disparitat,
reforç educatiu, ajuts escolars, etc., i després evidentment si
escau demanarem també ajuts per contractar més docents, si
és així, que ho necessitem.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sr. Conseller, però a part de demanar recursos a
Madrid, la meva pregunta anava encaminada si vostè ha
incrementat o pensa incrementar els recursos educatius, el
pressupost d’Educació per poder-se adaptar a aquesta nova
realitat que hi ha a resultes de la COVID-19. Incrementaran les
partides al pressupost d’Educació?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Nosaltres evidentment tenim el pressupost de 2019 i
estam treballant per incrementar algunes partides dins el
conjunt del Govern de cara a començar el curs 2020-2021 el
millor possible. Per exemple, parlam d’incrementar de forma
significativa els ajuts de menjador. És a dir, si nosaltres vàrem
possibilitar al pressupost de l’any 2000... 3 milions d’euros és
evident que haurem d’incrementar de forma significativa
aquest pressupost.

És evident que haurem d’incrementar tot el que fa
referència a la digitalització educativa. Haurem d’incrementar
tot el que fa referència possiblement en funció de la situació

de la pandèmia que els concessionaris de menjadors puguin
dur a terme aquells canvis necessaris en funció d’aquesta
situació, fer un parell de torns, etc.

És a dir , si hem d’incrementar tots aquests recursos de
protecció individual això implicarà un increment de recursos.
Per tant, treballam ara dins el Govern de les Illes Balears com
reestructuram el pressupost per donar resposta a aquestes
necessitats.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller. Vostè ha dit que hi hauria més
escoletes d’estiu enguany que mai. Ens podria dir si ajudarà
econòmicament que es posin en marxa escoletes municipals
o privades per poder donar aquest servei que necessiten les
famílies?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Efectivament, des del Govern de les Illes Balears i a través
de la Conselleria d’Afers Socials i a través del Consell de
Mallorca com a mínim es donaran ajuts a les escoletes perquè
se’n facin més i es pugui ajudar més gent, efectivament, és
així, el Govern de les Illes Balears d’acord amb la Conselleria
d’Afers Socials.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Posaran vostès idò una altre pic en marxa
l’escoleta d’estiu per al funcionaris i empleats públics de
l’Administració que va posar en marxa el Partit Popular, i
vostès varen tancar a l’any 2015? Supòs que enguany també la
posaran en marxa idò en conseqüència amb aquesta major
necessitat?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Aquesta escoleta evidentment no era competència de la
Conselleria d’Educació que jo sàpiga i, per tant, evident que no
posarem en marxa una cosa que no és competència nostra.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

El meu grup parlamentari hem presentat una proposició no
de llei en què instam que les targetes menjador s’allarguin
durant les mesos de juliol i agost, encara que no hi hagi
escola, perquè aquells nins amb necessitats puguin continuar
amb aquests ingressos que es fan a la targeta menjador i
tenguin assegurada una menjada almanco diària. Donaran
suport vostès com a govern o el seu grup aquesta iniciativa?

Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, nosaltres des del minut u hem incrementat els
doblers de les targetes menjador, i ara demà al pròxim consell
de govern incrementam dins la targeta menjador fins al 19 de
juny, 75 euros a tots els usuaris d’aquesta targeta menjador.

No farem el mateix que Madrid, que fa altres qüestions que
no van a favor ni de la salut pública ni de les classes que ho
necessiten. Per tant, estudiam com incrementar i ajudar totes
les famílies durant aquest període estiuenc.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller, però no m’ha contestat, em podria
dir si està d’acord que continuïn les targetes menjador el juliol
i agost o encara no ho té previst?

Gràcies. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Estam treballant amb aquesta situació, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. També vàrem presentar una iniciativa en què
demanàvem una ajuda urgent i extraordinària als centres
privats autoritzats de 0 a 6 anys i el seu grup parlamentaris i
els altres grups que li donen suport varen votar en contra
d’aquesta necessitat perquè poguessin acabar els ERTO que
tenen del seu personal i puguin obrir  d’acord amb els
protocols que abans hem comentat.

També vostè en una resposta oral em va dir que no pensava
ajudar aquests centres de 0-6, continua amb aquesta posició o
definitivament els donarà alguna ajuda vistes les dificultats que
nosaltres anunciàvem i que tenen?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, nosaltres enguany per primera vegada hem
donat ajuts a les escoletes de 0-3 autoritzades, 3.000 euros.
Vostès mai no els varen donar un euro, fins i tot varen haver de
tornar els doblers de Madrid que vostès no varen ser capaços
de tornar. Es curiós que vostès demanin unes coses i fan el
contrari.

Nosaltres en aquests moments hem donat ajuts a les
escoles autoritzades que formen part de la xarxa
complementària. Aquest és el nostre objectiu.

Hem donat 5.000 euros per unitat a totes les unitats, a
totes les escoletes públiques 5.000 euros per unitat. Mai vist. 

Evidentment, hem parlat amb les escoletes que no formen
part de la xarxa per mirar com podem trobar una solució.

Darrera qüestió, Sra. Riera, a mi sempre m’ha fet gràcia el
plantejament que tenen vostès quan parlen de despeses, que
són molt bons a l’hora de retallar ingressos, de retallar
imposts i després són capaços de demanar l’increïble per
ajudar a crear escoletes, a donar ajuts a les escoletes, ajuts de
menjador. És a dir, són la multiplicación de los panes y los
peces. Crec que haurien de ser coherents, i ja ho he dit moltes
vegades, perquè vostès quan fan esmenes als pressupostos
agafen doblers de deute, cosa que no fan els altres grups de
l’oposició perquè són seriosos i rigorosos, vostès agafen els
doblers de deute per incrementar despeses que realment no
farien, i com que no diuen què baixarien evidentment han de
passar l’agafada dels doblers de deute per dir totes les coses
que farien i que no faran perquè quan governen evidentment
fan unes retallades increïbles. N’hi ha prou a dir que la Sra.
Ayuso de Madrid retallarà 14.000 places escolars de la
pública. És a dir, a vostès quan els donen la possibilitat de
governar sabem exactament que retallen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Riera, li volia comentar que li queden cinc
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, li anava a demanar. Moltes
gràcies. Gràcies, Sr. Conseller, per estar molt satisfet de la
seva gestió, recorre vostè molt a altres comunitats autònomes,
li he de dir que és un poc sorprenent. 

Miri, vostè diu que ha donat ajudes a les escoletes de la
xarxa, però resulta que són, perquè consti en el Diari de
Sessions, trenta i busques d’escoletes, crec que 34 o 35, i hi
ha cent i busques, 101 crec, en concret, escoletes que no estan
dins la xarxa, però estan autoritzades i donen el servei a
educació infantil 0-6 anys, li han demanat una ajuda urgent i
extraordinària, li han enviat una carta a vostè, una altra al
conseller Negueruela, li hem demanat des d’aquest grup
parlamentari i vostè i els grups que li donen suport ens han dit
que no donaven ajudes perquè no demanaven quantitats
concretes. També ens han manifestat que no és cert que vostè
cerqui una solució amb elles.

Per això jo li insistesc, pensa donar qualque ajuda a
aquestes escoletes perquè no hagin d’acomiadar al seu
personal i puguin obrir a qualque fase dins aquest estiu o
puguin obrir el setembre les escoletes privades 0-6 que no
estan dins la xarxa?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Crec que vostè s’oblida que aquestes escoletes tenen
ajudes amb els ERTO. És clar, Sra. Riera, ja he dit clarament
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que nosaltres hem donat ajuda a les escoletes públiques dels
consells insulars, dels ajuntaments i les escoletes autoritzades
que estan dins la xarxa complementària. No hi ha més
recursos, Sra. Riera. No sé com li he de dir, no hi ha més
recursos. Vostès, varen fer cap esmena sobre aquesta qüestió?
No varen fer cap esmena. Nosaltres en aquest moment no
tenim recursos. I sí ens hem reunit amb ells, sí que ens hem
reunit amb ells. Tenien la possibilitat real de formar part de la
xarxa complementària, no ho han volgut, és una decisió seva,
i crec que cadascú ha d’assumir les seves pròpies decisions.
Li puc assegurar que si tengués els recursos suficients faria
l’impossible perquè totes les escoles poguessin subsistir en
aquesta situació. Aquesta és la resposta. 

LA SRA. RIERA I MARTOS.

Gràcies. És a dir, que si estan autoritzades, però no estan
dins la xarxa sota la seva direcció no tenen ajuda.

Miri, hem parlat abans de les inversions que es podien fer
aquest estiu en els centres concertats per adaptar obres, per
adaptar noves aules, pensa ajudar a fer aquestes inversions?
Com es faran? Amb quin pressupost? Pensa incrementar, per
exemple, els mòduls de funcionament perquè hi hagi més
personal de manteniment, més PAS a causa de la nova
situació? Pensen incrementar totes aquestes partides? Sí o no?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, nosaltres evidentment quan haguem de
planificar amb els centres concertats el pròxim curs i hi hagi
problemes o situacions que necessiten d’un ajut, ens asseurem
per negociar aquesta situació. Sabem que hi haurà despeses
sobrevingudes i amb aquesta qüestió ens asseurem per
plantejar aquest tipus de coses. Ara, hi ha coses que nosaltres
no..., si hi ha d’haver reformes és molt difícil que nosaltres
puguem tenir recursos per a reformes i a un centre privat,
concertat. Nosaltres, evidentment, pagam un personal, vostè
ho sap, i pagam un mòdul de funcionament de centres i per
primera vegada hem donat ajuts de menjador i hem donat ara
el pla d’acompanyament escolar.

Ho torn a repetir, si hi ha necessitats respecte de temes
que en aquests moments seran necessaris per dur a terme un
curs normal, ens asseurem per veure quina solució podem
trobar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Es que sí és segur és que el curs que ve hi haurà d’haver
material sanitari, gels, mascaretes i tota una sèrie de mesures
de protecció dins les escoles. La concertada està preocupada
perquè vostè ha donat ara material sanitari, però a partir de
setembre s’hauran de cercar la vida i pagar-ho dels seus
mateixos recursos, o ho haurem de pagar les famílies, i la
pública passa pena que ho hagi de pagar dels seus romanents,
no?, que ara ja s’han intentat redestinar a altres coses per part

de la seva conselleria. És així, Sr. Conseller, ho hauran de
destinar dels seus mateixos recursos per poder comprar tot
aquest material?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, nosaltres hem enviat a públics i concertats
material. Per tant, fins ara ha estat la nostra resposta i aquesta
serà la nostra política. Evidentment, hem de veure com hem de
dur a terme en funció del material que es necessiti, quins
seran els recursos que tendrem per dur a terme aquesta
tramesa. Però per a nosaltres, ho torn a repetir, la seguretat
sanitària és un objectiu bàsic des del punt vista escolar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bé, gràcies. Abans ha parlat de les mesures de conciliació,
fa tres mesos que les famílies demanen mesures de
conciliació, el meu grup ja ha presentat un pla concret amb
mesures, altres grups també han presentat tot tipus
d’iniciatives, li han presentat sol·licituds i preguntes, igual que
nosaltres. Quan aprovarà vostè un pla de conciliació? No em
digui que l’aprovarà per l’estiu perquè el pla d’estiu de les
escoletes d’estiu és cada any. Quin pla de conciliació pensa
fer, per exemple, aquest mes de juny que encara no ha acabat
l’escola? Hi ha qualque pla previst per ara, per a aquest mes o
ja començarem amb les escoletes d’estiu en el mes de juliol
i agost que és quan els pares tenen vacances?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, ja he dit abans que el tema de la conciliació
sempre ho planteja vostè en termes de la Conselleria
d’Educació. Ja he dit nosaltres què faríem. El Govern prendrà
i durà a terme i proposarà i plantejarà i exposarà el pla de
conciliació que podem dur a terme ara, aquest estiu.

LA SRA. RIERA I MARTOS.

És a dir, ens presentarà un pla d’estiu, no un pla de
conciliació. En relació amb el pla de reforç a l’estiu, que
també nosaltres havíem proposat que s’iniciàs el juliol, que
varen votar en contra i després al cap d’un parell de dies ho va
presentar vostè, aquestes coses d’elegància parlamentària que
comentàvem abans. Qui pagarà els protocols sanitaris del
reforç que facin en juliol els centres educatius?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, ja sé que sempre fem les coses en funció de les
seves propostes, ho sé, vull dir, no sé exactament per què no
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governen vostès perquè ho farien fantàsticament. Nosaltres
evidentment hem enviat i enviarem a tots els centres educatius
tots aquells protocols sanitaris perquè no hi hagi cap tipus de
problema a l’hora de dur a terme aquest pla d’acompanyament
escolar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Una altra qüestió, el tema d’increment de professorat.
Normalment sempre hi ha increment de professorat d’un curs
per l’altre perquè hi ha desdoblaments, perquè hi ha més nins
lògicament, som una comunitat que tenim més nouvinguts que
ningú, normalment hi ha devers doncs 200, 300 més
professors. A part dels professors que hi ha sempre que
incrementen d’un curs a l’altre, hi haurà un increment extra per
aquesta necessitat d’aplicar protocols sanitaris? Ho deu tenir
previst també per fer les contractacions. O, quan sabrem quin
professorat afegit hi haurà al que normalment incrementa cada
curs?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Nosaltres, Sra. Riera, estam planificant el curs, estam
treballant en la quota i quan tenguem la situació clara del curs
que hi haurà, direm exactament quin professorat hi haurà als
centres educatius. És evident que vostè sap que és el timing,
vostè ha estat consellera d’Educació , s’està prenent la
planificació, estam planificant, treballam en la quota i si
realment, ho he dit abans, necessitam més docents farem
l’impossible perquè hi hagi més docents a les escoles de les
Illes Balears. En qualsevol cas, ara per ara treballam en la
planificació. Quant tenguem dades ja les posarem damunt la
taula.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Conseller. Vegem, en relació amb els nins
amb necessitats especials que ara estan a casa seva, no només
hi ha els nins que puguin tenir necessitat d’un suport educatiu,
també hi ha nins amb necessitats especials de suport físic o
ajuda. Hi ha uns ATE, per exemple, públics que depèn de la
seva conselleria la gestió, fan feina amb aquests nins o aquests
nins estan tots a casa seva amb el seu pare i la seva mare i es
cerquen la vida per ajudar-los? Quina previsió fan a casa seva
aquests nins amb necessitats?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, nosaltres ara en aquesta fase 3 hem plantejat
que els nins NESE amb el suport de TISOC, de PTSC, d’ATE,
de fisioterapeutes puguin fer un tractament adequat a aquests
nins.

Vostè sap perfectament que durant el confinament era molt
difícil, però no impossible que hi hagués per part d’aquests
professionals anar a les cases a donar un suport concret. Em

consta, perquè ho sé perfectament, que s’ha fet l’impossible
des de la distància per donar un suport a aquest tipus d’infants.

L’altra setmana vàrem tenir reunions amb els centres
d’educació especial i varen dir que necessitaven que hi hagués
intervencions individuals a infants que tenien problemes
específics. Nosaltres vàrem posar que no hi havia cap tipus de
problemes, algun sindicat s’hi va oposar, nosaltres vàrem
considerar que sí, que no era l’obertura dels centres
d’educació especial, que els centres d’educació especial no ho
han demanat, no ho han demanat, però sí que hi va haver la
possibilitat de donar una intervenció específica de diferent
tipus en funció de la problemàtica que tenien aquests infants.

Per tant, s’ha fet el que s’ha pogut. Nosaltres en aquesta
tercera fase els nins que tenguin aquesta situació podran tenir
una intervenció per part dels professionals que vostè ha dit,
tant el personal d’atenció a la diversitat com els ATE,
fisioterapeutes, PTSC o TISOC.

LA SRA. RIERA:

Gràcies. En relació amb els nins que estan als centres
d’educació especial com és que els ha negat la possibilitat que
hi hagi escoles d’estiu? Perquè això és el que ells manifesten,
que no tendran escoles d’estiu per conciliar aquests nins.

Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, jo no he prohibit cap escola d’estiu, digui’m
quina ordre he donat en què es prohibeixin les escoles d’estiu
de centres de discapacitats. Jo no he fet cap tipus de proposta
ni ordre ni instrucció en aquest aspecte. Jo no sé exactament
d’on es treu aquesta qüestió.

Els centres d’educació especial, que ens hem reunit amb
ells, varen concretar que no era possible, que no volien obrir
els centres d’educació especial. Això és el que varen plantejar.
Jo no ho he prohibit cap escola. On és? Té algun paper que
digui que jo he prohibit a una escola...? O vostè parla així en
general de rumors?

Digui’m exactament què és el que jo he prohibit. Digui’m-
ho, perquè jo no tenc, no he firmat cap paper de prohibir les
escoles d’estiu.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Idò em diu, Sr. Conseller, que ajudaran també a
fer escoles d’estiu als centres d’educació especial o als nins
que estan a escoles d’educació especial? En base al contrari
del que vostè diu, que no els ha prohibit, sinó que els ajudarà
dins aquest increment d’escoletes d’estiu que hi haurà, hi
estaran inclosos els  nins que estan als centres d’educació
especial?

Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Vostè sap, Sr. Riera, que les escoles d’estiu dels centres
d’educació especial les conselleries competents són les
d’Afers Socials i vostè ho sap. Vostè ho sap, són aquestes les
que ajuden a l’estiu a fer aquests tipus d’escoletes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, li queden 30 segons, gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, ja acab, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. March, nosaltres...
li he de dir que estic, estam  un poc decebuts que no ens hagi
donat cap resposta concreta, cap termini concret ni cap
actuació concreta més que el que hem sentit als titulars de
premsa.

Li demanam que les properes compareixences que té
previstes, tant per la Universitat com per centres educatius o
com per infantil, que li ha demanat tant el meu grup, crec que
hi ha algun grup més que li ho ha demanat, pugui venir el
pròxim dia amb més respostes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Riera. Agraesc les seves preguntes,
aquest interrogatori que a vostè tan li agrada fer, aquests tipus
d’interrogatoris. Diuen que no hay peor sordo que quien no
quiere oír.

Crec que li hem donat moltes respostes, una altra cosa
diferent és que vostè té un discurs polític que realment li
impedeix entrar o sentir les coses que li diuen. Si realment no
se (...) de respostes concretes, jo la veritat, Sra. Riera, crec
que s’hauria de fer mirar que realment no és capaç d’assimilar
les qüestions que jo li dic. Hem donat respostes concretes. 

Que no són les respostes que vostè vol? Segurament. Que
hi ha respostes que no li vull donar? No li vull donar algunes
respostes, Sra. Riera. És que jo..., i vostè ho sap perfectament.
Vostè ho sap perfectament perquè és una política intel·ligent
i sap perfectament que algunes respostes se li donaran quan
realment tenguem la planificació feta.

 A mi m’agradaria tenir debat amb vostè, però vostè no
debat, vostè desqualifica, vostè sempre em desqualifica. Li he
donat tota una sèrie de respostes concretes, concretíssimes.
Per tant, si vostè no vol escoltar és el seu problema no el meu.
Jo lament que vostè no escolti. Li he donat respostes molt
específiques, li he donat informació específica, però
evidentment sé i evidentment no som capaç de transmetre i
comunicar el que vostè necessita conèixer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, per les seves intervencions. Ara passarem
al torn del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula
la Sra. Santiago. Endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, Sr. Conseller, es la
tercera vez que comparece en este periodo de pandemia y de
postpandemia y demás, sea o no de forma voluntaria es de
agradecer que el Gobierno rinda cuentas, que dé
explicaciones, que todos los partidos puedan opinar, sugerir
o criticar, eso es parte de la democracia y es señal de un
gobierno responsable.

El talante de este gobierno lo ha dejado usted muy claro
ante el panorama inquisitorio  del Partido Popular, la
planificación de este nuevo curso debe hacerse escuchando a
toda la comunidad educativa y al final es usted quien toma las
decisiones, y nunca llueve a gusto de todos y de todas, pero
nosotras estamos aquí precisamente porque la política se
había convertido en tomar decisiones en un despacho y me
alegra de que se impongan las formas democráticas.

También estamos agradecidas de la intención que tiene y
que responde a nuestra preocupación de reforzar en el
próximo curso todas las materias que han dejado de darse,
pero no hay que olvidar que lo importante en la educación
esencial no es si se aprueba o no un examen, no es si se ha
dado muchísimo temario o si se ha dejado de dar algún tema
determinado, la cuestión y lo que define un sistema educativo
óptimo es si se aprende o no se aprende. Nosotras hemos
dejado clara nuestra postura en las comparecencias anteriores,
pero  conviene recordar no obstante algún asunto.

Primero, que compartimos con casi todos los grupos
políticos la sensación de inseguridad que esta pandemia ha
provocado en los pilares fundamentales del Estado como son
la sanidad y la educación pública.

Sin embargo, no vamos a dejar de reivindicar que de esta
crisis se tiene que consolidar una idea que es de vital
importancia y es que tenemos que tener un sistema público
reforzado, y además que esté blindado constitucionalmente y
alejarlo así del vaivén interesado del partidismo político, para
que nunca más pueda verse amenazado algo tan fundamental y
que arroja tanta luz a la sociedad como la educación.

Para que los intereses privados, que en otros tiempos han
primado sobre los públicos ahora ya no puedan ni acercarse.
Es decir..., digamos que de esta crisis tenemos que proteger
como una fortaleza nuestro sistema educativo para que las
garras de quienes han expoliado lo público no puedan volver
a entrar nunca más en las arcas que pertenecen a todos y a
todas las ciudadanas.

De esta crisis hemos aprendido muchas cosas, pero
fundamentalmente hemos aprendido nuestra capacidad de
adaptarnos a los cambios y, muy especialmente, las madres
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que soportan la carga de las tareas del hogar casi, casi en
exclusividad y que durante esta pandemia también se merecían
los aplausos de las ocho de la tarde. Ellas y los padres que
cuidan de sus hijos e hijas y que en esta pandemia han tenido,
sobretodo madres y padres, que adaptar horarios y anteponer
el cuidado y la protección de sus hijos y sus hijas a las propias
necesidades incluso laborales.

La familia ha sido y va a ser durante esta crisis el colchón
que va a amortiguar las amargas consecuencias de la crisis
económica. Cuando hablamos de las familias tenemos que ser
honestos y honestas, son mayoritariamente las mujeres las que
van a soportar la carga, y por eso es importante que sea la
comunidad autónoma, la administración de la comunidad
autónoma la que sostenga, la que acolche las consecuencias de
esta crisis.

En todo lo que pueda llegar el Estado las mujeres se
liberarán de la carga impuesta injustamente por la división
sexual del trabajo.

En estos cambios nos hemos encontrado con el teletrabajo
que veníamos pidiendo como una forma de conciliar vida
personal con vida profesional porque no solo la escuela es la
herramienta para conciliar, pero como todo tiene sus aristas
el teletrabajo no es una herramienta que en este país esté,
digamos, muy consolidada. Por eso es necesario seguir un
plan de conciliación decente con formación, con consenso,
con ayudas y seguir atendiendo a cuáles son las necesidades y
cuáles son las carencias de nuestro sistema y para poder
consolidar esta modalidad que ayude a conciliar. Y sobre todo
hacerlo desde un punto de vista feminista para que al final no
sean las mujeres quienes tengan que conformarse con
cualquier planificación del teletrabajo hecho a la carrera.

No, las cosas bien hechas para que al final no paguen los de
siempre las carencias del sistema y las decisiones injustas que
han tenido en muchas ocasiones todos los gobiernos.

La digitalización de la educación es crucial para solventar
con mayor destreza las emergencias que van a darse, sean
sociales o climáticas, pero hay... por eso hay que actuar en
prevención y con coherencia con los tiempos que se avecinan
y aprender de los errores que puedan cometerse en esta crisis.

Es un... bueno, pues algo de agradecer que el conseller se
muestre humilde en cuanto a las decisiones que ha tomado, no
han tenido todas la misma eficacia o el mayor consenso que
deberían haber tenido. Sin embargo, somos conscientes que
esta ha sido una crisis sobrevenida y que las decisiones se han
tomado y aquí este grupo esta convencido de que se han
tomado siempre teniendo en cuenta el bienestar de las
personas, el bienestar de la mayoría y sobre todo y muy
especialmente el bienestar de las personas más débiles.

Es necesario además que se pongan en marcha los
programas de desarrollo de las competencias en tecnologías
de la información y de la comunicación. 

El desarrollo tecnológico debe garantizar el reparto
equitativo de las oportunidades educativas, puesto que para eso
está la educación también. La tecnología ha llegado para
quedarse, pero debe suponer una ventaja, tanto en la
metodología como en el sistema de aprendizaje y ser una
herramienta de ayuda a los alumnos y alumnas.

Los grandes retos a los que se enfrenta ahora la educación
en Baleares siguen siendo, por desgracia, los mismos que hace
muchos años, la elevada tasa de abandono escolar, la falta de
profesorado, las ratios, van a tener que bajarse en este nuevo
curso para mejorar la atención del profesorado al alumnado y
garantizar que la calidad educativa no se resienta. La
comunidad educativa es clara en esto, y quienes saben pues no
suelen confundirse, hacen falta menos alumnos por aula y más
profesores en la comunidad educativa y, por supuesto, más
financiación.

En la partida de este próximo año en los presupuestos de
la comunidad autónoma tendrá que verse un aumento
significativo y nosotras estaremos para trabajar conjuntamente
y solicitar al Gobierno del Estado, en las competencias y en
los ministerios que Unidas Podemos ostente, seremos
generosas, estaremos para ayudar al Gobierno porque dinero
hay, dinero siempre hay, siempre hay dinero para mil cosas,
para mil historias, para quienes más tienen, para quién... para
preocuparse, dinero para que las altas elites o las personas
más privilegiadas no tengan ninguna incertidumbre; ahora bien,
para quienes menos tienen, para los de abajo, para las cosas
que son realmente importantes, como la sanidad o  la
educación pública, ya siempre hay problemas a la hora de
encontrar dinero, siempre hay trabas, siempre hay
incertidumbre de que no hay dinero, de que hay una crisis, de
que hay una deuda. No, no, para el sistema público, para la
educación en Baleares tiene que haber dinero, le vamos a
ayudar a cuadrar los presupuestos, Sr. Conseller, le vamos a
ayudar con el Gobierno central, pero el dinero hay que sacarlo
de debajo de las piedras para que este sistema educativo sea
óptimo y para que la gente y nuestros niños y nuestras niñas
puedan aprender.

Yo entiendo el nerviosismo de la derecha, entiendo los
mensajes contradictorios que han ido lanzando, que son fruto
de que, bueno, pues evidentemente están muy asustados,
porque la consciencia social cambia, se revientan los resortes
de un sistema productivo que se tambalea con sus propias
carencias, pero yo, desde aquí, les llamo a la concordia, les
llamo a la calma, que la situación merece altura de miras, y
que deberían ustedes aportar ideas que vayan dirigidas al
bienestar de las personas, pero de verdad, sin ningún interés
partidista ni ideológico.

Este gobierno, tanto autonómico como estatal, es un
gobierno valiente que se ha puesto del lado de la gente,
preservando su salud ante cualquier otra circunstancia,
volcándose en atender, en cuidar con medidas que no pueden
discutirse como plenamente sociales y solidarias por quienes
peor lo están pasando, la paralización de los desahucios,
ayudas al alquiler, todas las medidas laborales que se están
poniendo en marcha, el ingreso mínimo vital, es muy difícil,
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es muy difícil argumentar en contra de algo que beneficia a la
inmensa mayoría de la gente de este país, es muy difícil
argumentar en contra, y cuando se hace, evidentemente se
hace mal, y se perfectamente el interés partidista, porque
interés en el cuidado de las personas, desde luego quien
argumenta en contra de estas medidas, no lo hay.

Conviene recordar a todos los partidos de esta Cámara, sin
excepción, que los grandes avances que han supuesto mejoras
en las personas de este estado han sido tomados desde el
diálogo y con el consenso. En este sentido, hemos de ir ahora
hacia la reconstrucción de Baleares, juntos desde todos los
frentes, a por todos los frentes, dando así un ejemplo de
responsabilidad con la gente.

Espero que mediante el consenso pues finalmente se pueda
dar una buena noticia a la gente de estas islas, que la educación
pública, gratuita y laica quede blindada al interés partidista y
que vayan poco a poco tomándose las medidas desde el
consenso, entendiendo que nunca se va poder agradar a todo el
mundo, pero si alguien tiene que salir beneficiado de todo
esto, de todas las medidas que se tomen y de los próximos
presupuestos en educación, en las Islas Baleares, tienen que
ser la gente que estudia, la gente que se pueda beneficiar de la
educación pública.

Y sin más, pues gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Santiago. Ara té la paraula el Sr. March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Sra. Santiago,
per les seves paraules. Tenim moltes coincidències amb les
coses que vostè ha dit, evidentment tenim una situació
d’inseguretat, és evident que la inseguretat en aquests
moments és clau en tots els aspectes, si qualcú té seguretat
absoluta m’agradaria molt que es posàs al front i digués quines
són les seves solucions respecte d’això.

M’agradaria tenir en molts de sentits una posició d’alçada
de les circumstàncies que tenim, tenim una situació molt
complicada, econòmicament, socialment, políticament, en fi,
en tots els sentits, i nosaltres, que demanam doblers a Europa
perquè ens ajudi en el procés de reconstrucció, és evident que
hem de ser coherents, que si volem ajudes també d’Europa
necessitam una capacitat de consens i de diàleg important per
tal d’afrontar els reptes que tenim en aquests moments.

Però, evidentment, cadascú té la seva pròpia estratègia
política i nosaltres pensam que la inseguretat de què vostè
parlava, d’aquesta pandèmia que ens ha posat a tots en una
situació complicada, hauria de ser només un element bàsic per
intentar posar-nos d’acord, com a mínim en aquelles coses per
sortir d’aquesta situació, ja no dic per intentar fer altres coses,
per sortir d’aquesta situació.

I en temes d’educació és evident que també necessitam un
acord, a mi m’agradaria que ara més que mai hi hagués un
acord de mínims per afrontar la situació entre tots, per
afrontar la situació entre tots, a mi m’agradaria que hi hagués
propostes concretes, serioses, no realment paraules, sinó
propostes serioses de cara a dur a terme un principi de curs
que sigui el millor de tot. Per tant, aquesta inseguretat, la
resposta a aquesta inseguretat hauria de ser el consens, el
diàleg, la capacitat d’acord per tal de dur a terme qualque tipus
d’accions.

Tot i que algunes persones riuen i se’n riuen quan es fan
algunes afirmacions, seguesc dient que la Conselleria
d’Educació, com no podria ser d’una altra manera, s’ha
equivocat, des del 2015 que he entrat aquí m’he equivocat,
però és que crec que dir-ho, reconèixer-ho és un acte de
coherència política. Jo faria coses diferents, i en temes de la
pandèmia també faria coses diferents, però tampoc no tenia
tant de marge per fer coses, tant de marge de maniobra. I crec
que d’això tots n’hem de ser conscients, perquè de vegades
critiquen, però hem de saber i tu què hauries fet exactament.
Perquè sabem, que ho he dit alguna vegada, que a toro pasado
todo el mundo es Manolete, per tant, m’agradaria saber quines
són les respostes a aquesta situació.

I vostè ha apel·lat també al tema econòmic, i li prenc la
paraula, perquè és evident, som aquí un govern de coalició de
tres partits, MÉS Mallorca, Podemos i el PSIB, i, per tant,
tenim la responsabilitat de fer uns pressuposts, acabar aquests
pressuposts del 2019 i fer uns pressuposts del 2020 que
siguin resposta a la crisi, resposta a la crisi. No seran els
pressuposts que tots volíem, també cal dir-ho, però hem de
saber prioritzar quines són les necessitats a les quals volem
donar una resposta. És evident que aquest hivern serà molt dur
en tots els aspectes, econòmics, socialment, etc., i crec que
hem d’intentar que hi hagi respostes a tot això.

Jo crec que es donen respostes: ajudes a empreses, els
ERTO, als fixos discontinus, les respostes a ajudes a tota la
sanitat perquè tengui els recursos adequats, ara l’ingrés mínim
vital, i, per tant, crec que és el moment també de reivindicar un
fons específic per a Educació, perquè evidentment ens trobam
en una situació no tan complexa com alguns socials i
econòmics, evidentment, però sí que hem de tenir la capacitat
de donar la resposta adequada a una situació que encara no la
tenim tota clarificada, no ho tenim tot clarificat, no tenim
totes les dades damunt la taula, però no les tenim aquí, ni a
Madrid ni a altra comunitat autònoma, ni a l’estranger, sinó
mirin com fan la desescalada escolar els distints països, ho dic
perquè és important veure, comparar i veure exactament què
podem aprendre un de l’altre.

Aquí ningú no neix ensenyat i tots hem de tenir capacitat
d’aprendre respostes davant aquesta situació. Per tant, en
aquesta qüestió li prenc la paraula; evidentment haurem de fer
uns pressuposts de crisi, no seran els pressuposts que
voldríem tots i haurem de prioritzar molt bé les necessitats, i
a mi m’agradaria fer un pressupost el més consensuat possible
amb tothom.
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També vostè ha plantejat un tema que per a nosaltres és
clau, la participació, l’administració no té totes les respostes
i ho diu una persona que creu en l’estat, en l’estat del benestar,
i que creu en el paper de l’estat i dels poders públics, i ara
resulta que fins i tot els més lliberals demanen que l’estat doni
resposta a tota aquesta situació. Crec en l’estat, crec que
l’estat té un paper importantíssim, també crec en la iniciativa
privada, crec en la societat civil i hem de ser capaços de dur a
terme, però, aquesta participació en aquelles coses que són
necessàries.

Nosaltres amb la comunitat educativa ens hem reunit
moltes vegades durant aquest temps de la pandèmia, moltes
vegades per videoconferència, evidentment, aquestes
comissions, amb totes les contradiccions que hi haurà, perquè
parlam de sindicats diferents, famílies diferents, directors
diferents, d’administració, inspectors, hem de ser capaços de
treure d’aquestes contradiccions i qüestions diferents qualque
punt en comú; és un curs distint, és un curs excepcional, és un
curs de transició i, per tant, hem de ser capaços de donar
resposta i pensar sobretot en els menors, pensar en els
alumnes, no pensar en els docents només, pensar en els
alumnes, en les persones amb més dificultats socials, en els
nins amb més dificultats familiars, en totes aquelles persones
que siguin claus, aquest ha de ser l’objectiu. I per això
necessitam el consens sindical, de docents, de directors, de
tothom, i també el consens polític, per això dic, al marge que
cadascú digui el que consideri oportú, jo he aparegut en aquest
parlament sempre per voluntat pròpia, mai m’han hagut
d’arrossegar per venir a aquest parlament; em puc haver
equivocat o no, però mai no m’he arrossegat. Alguns sí que
s’arrossegaven per no anar-hi al Parlament, jo mai no m’he
arrossegat per dir que no.

Però sí que consider que donaré a conèixer el Pla 20-21,
miraré de no fer rodes de premsa, però també comunicar a la
societat no crec que sigui deslleial a ningú en tot això, i, per
tant, diguem, intentarem el màxim consens possible, a mi
m’agradaria, i m’agradaria fer reunions bilaterals, perquè
realment ens trobam en una situació, crec que encara no en
som totalment conscients del que vivim en aquests moments,
crec que no en som conscients i, per tant, per això la
participació de la comunitat educativa, de la societat i dels
sectors polítics, és clau. Jo hi crec, i ara més que mai.

Què serà complicat? Serà complicat, però pens que és
important saber que hi ha coses que en aquests moments no
són ideològiques, són de subsistència, i ningú no ha de
renunciar a la seva ideologia, però hi ha coses de subsistència
a les quals hem de ser capaços de donar una resposta. I per
això m’alegra que hagi parlat de la inseguretat que tenim tots,
m’alegra que hagi reconegut que nosaltres ens hem equivocat,
sí que ens hem equivocat, però tampoc no venc aquí a fer
estrepteases polítics, quan els faci un altre jo també els faré.
Què necessitam la participació de tothom? Evidentment. Què
necessitam més recursos econòmics? Però no només
recursos econòmics, l’educació no només són recursos
econòmics, perquè realment l’educació són altres coses
també i per aquí hem d’intentar trobar.

Per tant, jo li agraesc que es posi a disposició  de la
Conselleria d’Educació per tal de tenir uns pressuposts, no els
que ens agradaria, sinó aquells que siguin necessaris per donar
una resposta a les necessitats que tendrem, que en tendrem
moltes. I crec que hem de ser conscients que perquè la gent
pugui estudiar bé, amb normalitat, la gent ha de tenir les seves
necessitats bàsiques cobertes, perquè si no té les seves
necessitats cobertes no en sortirem, i aquesta és la meva
preocupació, ho dic sincerament i, per tant, li agraesc la seva
intervenció. Però també dic que sapiguem exactament en quina
situació ens trobam des del punt de vista de la situació de la
societat de les Illes Balears durant l’hivern i la primera del
2019-20, amb una situació econòmica que no sabem com es
desenvoluparà, e ls problemes que hi haurà socials de l’atur
seran importants, com són importants, i, per tant, perquè les
al·lots vagin a l’escola de forma normal, amb més condicions
de normalitat, també hem de tenir les condicions de
subsistència bàsiques perquè puguin anar a l’escola amb
tranquil·litat.

I aquest crec que és un objectiu no d’aquesta conselleria,
no d’aquest govern, és un objectiu de la societat i que hi
hagués una mica (...)

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Volia preguntar-li a la Sra. Santiago
si vol fer ús de la paraula, encara li queden quatre minuts. No?
D’acord.

Doncs passem al següent torn que és per al Grup
Parlamentari Ciudadanos i té la paraula la Sra. Guasp.
Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Bueno, ante todo, agradecerle que hoy
esté en esta comparecencia, aunque sea una comparecencia
que la haya solicitado el Grupo Parlamentario El Pi, le
agradecemos desde mi grupo que esté aquí dando todas las
explicaciones, pero nos hubiera gustado también, como ya han
manifestado los portavoces de los grupos de la oposición, que
hubiera asistido primero a este pleno, como estaba llamado a
comparecer hoy, antes de hacer públicas en rueda de prensa
todas las medidas que nos ha explicado hoy aquí, tal cual las
había ya explicado en rueda de prensa. Por supuesto que tiene
usted todo el derecho y el deber de informar a los ciudadanos
y en eso de acuerdo, pero creemos que hoy pues le ha faltado
quizás un poco de respeto institucional a esta Cámara y a
todos los ciudadanos que están detrás del Grupo
Parlamentario El Pi, que ha solicitado la comparecencia y de
todos los ciudadanos que están detrás de todos los grupos de
la oposición también. Y, por tanto, nos uniremos a la queja
formal que ya le ha manifestado la Sra. Pons al inicio de su
intervención.

Mire, hoy vuelve a comparecer en esta comisión para
darnos cuenta de nuevo sobre la situación del curso 2019-
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2020, y mis primeras palabras de nuevo hoy quiero que sean
para agradecer el esfuerzo de los equipos docentes, también
de todos los profesores y equipos directivos, pero sobre todo
a los alumnos y a tantas y tantas familias de Baleares por el
esfuerzo que han realizado estos meses. Ya lo he reiterado en
no sé cuantas intervenciones, pero vuelvo a recalcar que
muchos docentes y equipos directivos se han encontrado
abandonados y desamparados por su conselleria, conseller, y
que han tenido muchas carencias en cuanto a medios
telemáticos y digitales en la educación ordinaria, si bien es
cierto que fue en las primeras semanas y el primer mes de
confinamiento.

Debe ser una prioridad reforzar estos medios, como ya
aprobamos, por unanimidad, en esta comisión, una propuesta
que hicimos desde mi grupo parlamentario y que, como digo,
se aprobó por unanimidad el instar a su conselleria a reforzar
los medios telemáticos y digitales.

Uno de los problemas educativos que ha puesto sobre la
mesa la crisis sanitaria provocada por el coronavirus es la
brecha digital existente en nuestro país y en nuestra
comunidad autónoma, y que viene determinada por los
recursos económicos de muchas familias que se encuentran
en riesgo de exclusión social. La crisis ha puesto de relieve
que hay alumnos que no pueden conectarse, de hecho hoy, el
director de la Oficina del Menor, nos ha explicado en la
comisión anterior que más de 380 niños habían sido, o quizás
500, se habían desconectado completamente por falta de
acceso a internet, de 17.000 encuestas que ya han realizado
desde la Oficina del Menor.

Como digo, hay muchísimas incertezas sobre el próximo
curso, usted nos ha explicado también, y queremos saber si se
van a reforzar los medios telemáticos para poder, en caso de
que se tenga que hacer esa enseñanza híbrida que nos ha
enunciado, de forma telématica y presencial. Debemos tener
una estrategia y pensar en los hogares también de esta
comunidad, sin medios de conexión. Le pregunto, conseller:
¿qué inversión va a hacer el Govern al respecto?

De igual modo, es fundamental reforzar la formación del
profesorado y avanzar en el conocimiento de las plataformas
de software libre, ¿nos puede adelantar qué medidas está
llevando su conselleria para ello?

Nadie niega que el confinamiento decretado por el
Gobierno de la nación, a través de la declaración del estado de
alarma, ha implicado un cambio de metodología de la
enseñanza de un día para otro, sin que existiera un plan, por
eso tenemos que ir reforzados para el próximo curso y tener
ese plan que nos ha avanzado que ya van a poner en marcha,
con 14 comisiones de trabajo. Y ahora entiendo..., es lo que
están haciendo desde su conselleria, el reforzar ese plan de
cara al curso escolar de 2020, pero nos surgen muchísimas
incógnitas todavía: ¿cómo se va a implementar el cambio de
contenidos? ¿Cómo se va a hacer compatible la enseñanza
presencial con la telemática? ¿Se va a disminuir el currículum
educativo o no? ¿Se van a reducir las horas lectivas, que podría
ser una de las soluciones que están sobre la mesa? ¿Cómo se

va a organizar la impartición de la enseñanza, como digo,
mitad telemática y presencial, porque sabemos que los centros
educativos no cuentan con el espacio suficiente para hacer
grupos reducidos?

¿Saben ya si vamos a poder contar con la financiación de
fondos europeos a los que usted también hacía alusión?

Sabemos que todas estas preguntas quizás son más
convenientes tratarlas en la comparecencia que usted ha dicho
que vendrá voluntariamente, pero ya le anuncio que hoy mi
grupo parlamentario a primera hora ha registrado una
comparecencia urgente de usted conseller, para que venga a
explicarnos esos trabajos que se están haciendo desde la
conselleria, esa coordinación de los 14 grupos de trabajo, para
que nos explique, incluso antes de tener las conclusiones, para
saber qué medidas y qué plan va a tener los centros educativos
que implementar para el curso escolar que viene.

Sabemos que ahora mismo tenemos un escenario de cierre
de centros educativos desde el 13 de marzo, si bien con estas
licencias que ha comentado usted de las tutorías. No me voy
a extender en explicar del 25 de mayo que la ministra Celaá
anunció la vuelta a clase, al momento que nos encontramos
ahora mismo, puesto que tuvo que rectificar y al final admitir
que no era posible la vuelta a clases sin tener todas las
garantías que se requerían en los centros educativos y por la
comunidad educativa. Ya le manifestó mi grupo parlamentario
aquí en su comparecencia que a nosotros lo que nos
preocupaba, y también lo ha hecho algún otro grupo anterior
a mi, que es poner todo el peso en los equipos directivos de
los centros educativos, sabemos que tienen autonomía de
centro, la respetamos, pero creemos que no deberían asumir
esa responsabilidad solos, que tienen que estar amparados por
la Conselleria de Educación.

Lo que les pedimos de ahora en adelante es más previsión,
más concreción, certezas hacía la comunidad educativa, pero
también hacía las familias y que deje a un lado la
improvisación y la imprecisión que ha habido durante estos
meses. Pero la información también que nos trasladan
sindicatos, patronales, incluso de la concertada, nos dicen que
ese diálogo se está llevando a cabo, pero no como usted lo
asegura de forma tan tajante, están remitiendo la información
tarde a los centros y no es tanto ese consenso como usted
escenifica. Ha anunciado en la rueda de prensa de esta mañana
que se publicarán los nuevos protocolos para la fase 3 en los
centros educativos. Mañana yo creo que de nuevo vuelven a
llegar tarde, mañana es viernes, y el lunes entramos en fase 2,
si el Gobierno Sánchez no vuelve a ningunearnos y los centros
no van a tener esas instrucciones hasta mañana. De nuevo
creemos que deberían intentar agilizar esos plazos y darles
más seguridad y más certezas a los centros educativos.

Conseller, ¿a qué actividades presenciales se refería más
allá de las tutorías?, porque ha hablado de tutorías, pero
algunas actividades presenciales que pueden tener lugar en los
centros educativos. Y ha dicho que los equipos educativos
serán los que se organicen para cumplir con estos protocolos. 
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Y nos preocupa también, ya lo han comentado otros
grupos, el gasto que van a tener que hacer los centros, las
escuelas, los CEIP, en cuanto a mascarillas, guantes,
dispensadores de hidrogel, las mamparas necesarias. Usted ha
dicho que ya habían enviado ese material de protección, a mi
me informan que ha habido muchísimos centros educativos
que lo están recibiendo hoy, entre hoy y mañana todo este
material de protección. ¿Pero va a garantizar que a partir de
septiembre no tengan que hacer uso de sus remanentes y de su
propio presupuesto para hacerse cargo de este material? Nos
habla también del número que se han gastado. Pero a mi grupo
parlamentario nos gustaría saber el número de mascarillas y de
hidrogel que se ha enviado y se ha suministrado a los centros.

Una preocupación también que ha puesto sobre la mesa la
Sra. Riera, son los niños y alumnos con necesidades
especiales. Mi grupo ya se lo ha manifestado en otras
ocasiones, es un sector y un colectivo muy vulnerable que a
nosotros nos preocupa completamente y nos gustaría que nos
especificara, porque no me ha quedado claro antes con sus
respuestas a la Sra. Riera, si entrarán en el programa de
refuerzo, en el PAE, no me refiero a los niños de centros
especiales, sino a los niños con necesidades especiales, los
NESE, si va a ser el mismo plan de refuerzo o hay medidas y
programas específicos para ellos, y también van a tener una
actividad presencial, más allá de la tutoría que pueden tener
los demás alumnos.

Sobre el PAE, el programa de refuerzo anunciado, decirles
que también van un poco retrasados. Usted me ponía el
ejemplo y ponía el ejemplo antes de Andalucía, pues sí, se lo
voy a poner. El programa de refuerzo en Andalucía va a abarcar
también la semana final de junio, cosa que aquí sólo va a ser el
mes de julio. Ya sabemos, ya hay toda la propaganda,
información y publicidad al respecto, que va a ser de 9 a 2
cada día, con talleres de refuerzo lingüístico, de razonamiento
matemático, de refuerzo de inglés y también se va a combinar
con actividades deportivas o físicas. Creemos que es un plan
de refuerzo que va a abarcar a más alumnos que los que usted
nos contó ya en la otra comparecencia y ha hablado en la rueda
de prensa, que serán niños con capacidades..., que hayan tenido
una dificultad realmente notoria para poder acceder a este
programa. Nosotros desde Ciudadanos le pedimos que se abra
ese programa de refuerzo, quizás un poco más de lo que tenían
previsto porque la necesidad del momento este año lo
requiere.

También tienen en Andalucía un programa que se ha hecho
junto a Canal Sur, que a nosotros nos gustaría que se hubiera
llevado a cabo con IB3, con el Ente de Radiotelevisión Pública
de Baleares, todas las tardes ayudan en ese entretenimiento,
pero sobre todo con actividades también de sensibilización
mediambiental, sensibilización social, con talleres de magia,
etc., a los niños. Por tanto, sí que en otras comunidades, como
justo la que usted ha puesto de ejemplo, sí se están haciendo
cosas y evidentemente hay muchas cosas que mejorar, pero sí
se están haciendo por parte de otras comunidades autónomas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni Sra. Guasp, la volia avisar que li queden tres
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Perfecte, moltes gràcies. También en cuanto al programa
PAE, además de ampliarlo y hacer un refuerzo a alumnos, no
que tengan tantas dificultades de capacidad, sino abrir  ese
refuerzo a más alumnos, ¿qué previsión tienen de alumnos?,
¿qué número de alumnos prevén que se acogerán este año a
este pla? El año pasado participaron 1.578 alumnos, y
¿cuántos centros estarán en el programa de PAE? Si nos puede
avanzar. Nos dice que es la primera vez que van a poder
participar los centros concertados. Pero es cierto que están
teniendo problemas y no está siendo tan fácil entrar en ese
programa de refuerzo.

Sobre las escoletas privadas, también se ha comentado aquí
con anterioridad, nos preocupa porque es cierto que tienen la
libertad de abrir o no abrir, también reconoce que en fase 3 el
próximo lunes, van a abrirse las 4 escoletas públicas, o sea, es
decir, tampoco las escoletas públicas de la conselleria no han
abierto, porque no consideraban que se podía hasta ahora. Los
centros privados, escoletas autorizadas han encontrado
inviable en muchísimos casos, nos consta que sólo un 20% de
esos CEIP y esas escoletas privadas han abierto hasta la fecha.
Creemos que aunque no sólo sea problema de su conselleria,
sino también de Economía, creemos que debería ayudarse a
las escoletas de 0-3 años. En cuanto a las ratios que hoy se
aumentan para la fase 3, seguimos pensando que es
insostenible abrir para muchas escoletas y estamos
preocupados en que se ayude desde el Govern en mantener a
esta red de CEIP, que es necesario tanto para la enseñanza y el
desarrollo de los niños, como para la conciliación. Y sobre
este tema decirle, estamos usted y yo de acuerdo y se lo he
manifestado otras veces, que la enseñanza y la educación no
puede ser, o no puede sostenerse..., la conciliación no puede
sostenerse sólo en la educación, completamente de acuerdo. 

Pero hoy sí que me gustaría recordarle que está pendiente
este plan transversal de conciliación por parte del Govern, mi
grupo parlamentario fue el primero que le hizo propuestas en
este sentido. Es urgente que se empiecen ya a aprobar medidas
y ayudas para las familias, no sólo en cuanto a poner a su
disposición centros educativos, que era una de las demandas
que nosotros le hacíamos, que el mes de junio ya pudieran
ponerse centros educativos a disposición de las familias, para
que con cuidadores y con monitores mejor dicho, que tienen
los colegios, que muchos están en ERTE, pues pudieran
hacerse cargo de esos alumnos y pudieran seguir la enseñanza
telemática que iba a ser de todas maneras de manera
telemática.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni Sra. Guasp, vagi acabant que ha esgotat el seu
temps.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Solamente, bueno, reiterarle que dejaré mis preguntas
sobre Universidad para la comparecencia que usted va a tener
en concreto sobre el curso escolar universitario, perdón,
curso universitario y espero que responda a mis preguntas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Guasp, pel seu to. Evidentment, com
es pot suposar discrep d’algunes de les afirmacions que ha fet,
lògicament, però evidentment això és la democràcia, la
discrepància feta amb un diàleg agradable, amb un diàleg de
respecte, que és el que jo tenc cap a vostè.

Bé, no puc estar d’acord amb vostè quan diu que els equips
directius han estat abandonats. És evident que això ho podríem
matisar molt. Què vol dir estar abandonats? Nosaltres, des de
la Inspecció, hem estat en contacte permanent amb els equips
directius a l’època de confinament. A mi de vegades em
preocupa quan es fan afirmacions, així, generals que sembla
que respon a una veritat estadística, s’ha fet una enquesta entre
els directors i diuen que tal. Jo, evidentment, respect que
alguns directors es puguin sentir abandonats, evidentment,
però també li puc assegurar que hem fet un esforç consider
des de la Inspecció per estar en contacte amb els equips
directius.

Què tal vegada de vegades no han tengut l’acompanyament
adequat? És possible, però vull dir  que hem fet un esforç
increïble durant aquests mesos, no el conseller, no el seu
equip sinó sobretot els inspectors, de cara a tenir una relació
directa amb els  equips directius per tal de saber quins
problemes hi havia, etc., i ho hem fet de forma permanent.

Què de vegades les coses es fan i hi ha una certa
improvisació? Jo li reconec que hi ha una certa improvisació,
és que la situació que vivim era una situació no prevista per
ningú. Això és una realitat. Per tant, les respostes han de ser
a vegades, no pots donar qualsevol, és a dir, una cosa és dona
una opinió i l’altra és dona una instrucció que té uns efectes
dins tota l’organització educativa. Jo d’opinions en tenc
moltes, però quan he de fer una instrucció aquesta opinió s’ha
de racionalitzar, s’ha de pensar, s’ha de discutir, s’ha de
dialogar. 

És veritat que de vegades el diàleg no vol dir que hi hagi
consens entre tots, ja ho sabem, però és que si no dialogam no
hi ha ni possibilitat de consens. I n’hi ha que són especialistes
a no dialogar, i nosaltres hem dialogat, amb consens, ho
veurem. Aquestes comissions de treball que hem de fer per al
curs 20-21 el que pretenen és posar damunt la taula el que
cadascú pensa. Però al final serà la Conselleria d’Educació qui

ha de prendre les decisions, nosaltres no volem rentar-nos les
mans amb aquestes comissions, nosaltres volem veure les
conclusions d’aquestes comissions, tal vegada hi haurà
discrepàncies, tal vegada no, per tal de després fer les nostres
instruccions. Faltaria més que no les féssim. 

Nosaltres som els responsables de la Conselleria
d’Educació i sobre nosaltres hi ha la responsabilitat de les
decisions i nosaltres no direm que sigui... de vegades diem
consens perquè nosaltres volem (...) , però el que fem és
dialogar. Del diàleg pot sortir el consens o el dissens, però
nosaltres fem un esforç en aquestes comissions per intentar
arribar a un acord, un esforç. No conec cap altra comunitat
autònoma que planifiqui el curs d’aquesta manera, tal vegada
Andalusia sí, no ho sé, però també li record que està tancada
hasta septiembre, vull dir, no ha fet cap tutoria ni res, el curs
escolar l’ha acabat. 

Per tant, l’únic que nosaltres diem és que nosaltres volem
dialogar per intentar trobar entre tots les millors solucions
perquè les solucions no les té ningú de nosaltres en particular.
Per tant, nosaltres, torn a repetir, és possible que realment no
tenguem content a tothom, però sí que intentam dialogar amb
tothom. Això és una mica el que jo li volia plantejar.

La situació  aquesta ha posat de manifest que tenim una
escletxa digital, però una escletxa digital és una escletxa
social, econòmica, territorial, familiar, cultural, etc., no és en
si mateix només una escletxa educativa, hi ha moltes variables
que incideixen sobre l’escletxa digital. Però el problema no és
només tenir aquest dispositiu tecnològic i informàtics, és
saber-los utilitzar. Hi ha molta gent de famílies determinades
que tenen molts de dispositius, el problema és si ets capaç de
dur a terme un procés d’ensenyança/aprenentatge amb aquests
dispositius. Per tant, no es tracta només de tenir dispositius,
que sí, es tracta d’adoptar unes competències digitals
adequades tant per al professorat com l’alumnat i fins i tot a
famílies. S’ha demostrat aquí que les famílies durant aquest
moment de confinament han hagut de fer un paper que
teòricament no estan preparades en general per dur a terme,
fer de professors moltes vegades, d’orientadors, de tutors, de
suport, etc. És evident que ho han fet i ho han fet amb les
millors de les voluntats i de les condicions. 

Nosaltres tenim l’equip d’IBSTEAM, que és un equip de
competència digital, que l’hem incrementat dins dels recursos
propis de la Conselleria d’Educació, no hem demanat altres
recursos, per tal de fer aquest pla de digitalització. Ara estan
donant píndoles d’aprenentatge de competències digitals a tots
els centres educatius. Això és un element més, una iniciativa
més d’aquest pla que tenim de digitalització, però el tema de
formar en competències digitals els docents és clau. Perquè
no es tracta de reproduir quan utilitzam uns instruments
digitals l’ensenyança presencial, és diferent, és diferent. Per
tant, hem de donar aquelles eines metodològiques per tal de
millorar el procés d’ensenyança/aprenentatge que s’ha fet de
forma distinta.

Nosaltres independentment del que pugui passar en la
situació de la pandèmia, ens interessa reforçar la competència
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digital dels professors, ens interessa tenir de qualque manera
el que podríem dir dispositiu el més generalitzat possible,
volem tenir els centres connectats. Li vull recordar que abans
de la pandèmia faltaven 9 centres de les Illes Balears per tenir
la connectivitat adequada i per tenir la xarxa wifi reformada. Si
tot va bé a principi de curs tendrem tots els centres amb una
connexió digital adequada i amb una xarxa wifi també adequada
per dur a terme els ensenyaments, les activitats, els projectes
digitals respecte d’això. Això també és important perquè si no
hi ha aquesta connectivitat és molt difícil dur a terme aquestes
accions. Per tant, és una condició sine qua non. La gran
majoria de centres educatius públics i aquells concertats que
varen voler participen d’aquesta millora de la connectivitat, i
és una condició sine qua non, evidentment.

Per tant, nosaltres també s’ha fet quant a les plataformes
un canal de suport per assessorar i ajudar als centres educatius
en aquest tema digital, i aleshores crearem, possibilitarem la
creació de plataformes de gestió i entorn virtual
d’aprenentatge, la creació de portafolis individual, la creació
d’un banc de recursos digitals unificat, el reforçament de la
seguretat informàtica dels centres i la seva difusió a través de
la xarxa. 

És a dir, tenim una sèrie de línies sobre el pla de
digitalització educativa que, torn a repetir, és clau, però torn
a repetir, l’important en educació és la presencialitat. Fins i
tot a la Universitat que vol fer més digitalització que cap altre
nivell educatiu, jo som partidari d’una certa presencialitat,
perquè hi ha d’haver debat, hi ha d’haver diàleg, és bo, diguem,
no només les universitats, i que consti que tenim Universitat
com la UOC o la UNED que tenen, que fan bons titulats
professionals, però pens que les universitats presencials s’han
de digitalitzar una mica i crec que les universitats digitals
s’haurien de presencialitzar una mica. Vull dir, crec que, bé,
però això és una qüestió diguem a debatre, però pens que la
presencialitat en els cursos, i vostè ho sap, preferentment
infantil i  primària és clau. Sense la presencialitat és molt
difícil el procés, no només el procés d’ensenyança i
aprenentatge sinó el procés de desenvolupament de la
personalitat d’una forma adequada.

Això és per a mi, li puc assegurar, el que més m’ha fet patit
aquest confinament, durant aquest període de confinament
escolar, això i els nins amb necessitats educatives especials.
Per això, en aquesta tercera fase hem obert que hi hagi
possibilitat d’intervenció, de tutories, d’orientació, de reforç,
etc., amb tots aquells professionals que tenen d’atenció a la
diversitat, des de PT, des d’AL, des d’orientadors,
fisioterapeutes fins a ATE, etc., per donar suport a aquests
infants. Em consta que molts de professionals han estat en
contacte telefònic o per WhatsApp o pel que sigui amb
famílies per recomanar-los activitat, etc., durant aquesta
situació de confinament. Què no és suficient? Evidentment, en
això estic d’acord amb vostè, són els infants d’infantil i
primària i aquests nins amb necessitats educatives especials
per a mi són els que més han pogut patir una situació en la qual
fins i tot hi pot haver un cert retrocés. Per tant, és un tema que
de cara..., i per això tenim, juntament amb les comissions que
he dit abans, de planificació , també tenim una comissió

d’educació especial amb els centres concertats, pensin que en
aquests moments a les Illes Balears hi ha només un centre
públic i la resta són centres concertats d’educació especial,
que hi ha comissió política, però també una comissió tècnica,
que ens reunim de forma periòdica i ens reunirem per
planificar entre tots els cursos, tenint en compte que cada
centre d’educació especial és diferent; vostè sap que no és el
mateix un nin amb síndrome de Down que realment un autista,
i dins els autistes hi ha diferents graus d’autisme, i així ho
podríem dir de moltes coses.

Per tant, nosaltres farem una comissió d’educació
especial, també una comissió de 0-3 anys per tal d’intentar
que, en fi, que aquesta planificació sigui el millor possible.

Vostè m’ha demanat quin material de protecció individual
hem enviat. Miri, hem enviat, hem comprat i després hem
enviat als centres, vostè diu que han enviat..., bé, fa setmanes
que alguns centres també ho tenen, en fi, jo sé que l’oposició
ha de cercar sempre el punt negatiu a tot, però bé, en tot cas,
li vull dir que hem comprat 2.324 pantalles de protecció;
4.144 dispensadors; 183 barrals de gel; 3.257 caixes de
guants; i 6.900 caixes de mascaretes, dins cada caixa n’hi un
parell i, en fi, vull dir que hem fet un esforç i el seguirem fent
des del punt de vista del tema de la seguretat sanitària.

El PAE, jo no sé si van retardats, però som a principis de
juny i ha de començar el mes de juliol, jo no sé exactament
com pot dir que van retardats, és a dir, tenen un mes per fer la
planificació del PAE. Jo, la veritat, és a dir, ja sabem que
cadascú té el temps que necessita i que cadascú té..., però que
hagi sortit la setmana passada, crec, el PAE de la cosa pública
i aquesta setmana surti el PAE de la cosa privada, i que hi hagi
uns retards o que hi hagi problemes per la planificació, em
sembla una mica discutible. Però ho torn repetir, hi ha gent
més lenta, n’hi ha de més ràpida, i jo no entenc molt bé
aquesta crítica que vostè ha fet. És a dir, el PAE és aquí per
quedar-se, fins i tot pensam de cara al curs 20-21 un PAE de
tot el curs, a partir sobretot del novembre, que és quan ja les
escoles estan organitzades, per reforçar aquells infants que
hagin tengut problemes jo diria de retard o de dificultats o del
que sigui, també pensam en aquesta situació.

I necessitam l’ajut del Ministeri d’Educació i del Govern
d’Espanya, si no, no el podrem fer, no el podrem fer, i això jo
crec que és una realitat concreta.

Del pla de conciliació, ja li vull dir que el Consell de
Govern aprovarà el que hagi d’aprovar i ja ho coneixeran,
diguem, no sé si per la premsa o en seu parlamentària, no ho
sé exactament, però ho coneixeran, això li ho puc assegurar.

És clar, després parlen d’improvisació, la paraula
“improvisació” a mi m’encanta, i per què m’encanta? Perquè
veig, i ara ho diré, com deia Felipe González, sin acritud,
evidentment, dic dues coses: una, és evident que nosaltres de
vegades hauríem d’haver estat més ràpids, ho he dit, però quan
fas unes instruccions no és el mateix que quan dones una
opinió, i avui els centres educatius tendran la resolució de la
fase 3, avui hem tramès per GESTIB a totes les entitats,
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sindicats, patronals, tendran això, i demà sortirà al BOIB. Per
tant, que m’hagués agradat fer-ho un parell de dies abans? Sí,
evidentment, però ho hem fet quan hem pogut, i ho hem fet
d’aquesta manera, amb una resolució de la qual de vegades cal
dir que no he vist moltes reflexions sobre la fase 3, venc aquí,
em parlen del curs, de la planificació 20-21, però de la fase 3,
el que consideren, perquè els centres, vostè l’altre dia, Sra.
Guasp, a la pregunta que va fer a la presidenta va dir que els
centres educatius de les Illes estan tancats; no estan tancats;
els d’Andalusia i de Castelló sí que estan tancats; els de les
Illes Balears no estan tancats, els obrim per a unes coses
concretes, i realment nosaltres pensam que evidentment
improvisam algunes vegades, hem de pensar molt bé el que
diem, hem obert més els centres educatius que mai, i si vol, no
faré una comparació, però vostès que tenen temps i que és
important la comparació, mirin el que fan altres comunitats
autònomes en temes de l’obertura de centres educatius, mirin-
ho.

Per tant, nosaltres el pla de conciliació i el PAE, el PAE
crec que és una bona eina, ho hem demostrat la resta d’anys i,
per tant, estam interessats que surti bé, que hi vagin els al·lots.
I, per tant, els centres educatius sí que són els responsables de
seleccionar els infants adequats per fer aquest tipus de cursos,
no ho pot fer la conselleria, Sra. Guasp; nosaltres podem
donar uns criteris, però la selecció l’han de fer els centres
educatius, perquè aquesta és l’única forma de seleccionar
adequadament. Tenim 400 centres educatius, tenim realment
170.000 alumnes, tenim 18.000 professors i són els centres
els que tenen capacitat, dins l’autonomia de centres i
coneixement (...) de cada alumne de dur a terme la seva
selecció, i també responen de les demandes de famílies en
aquest aspecte.

Per tant, crec que, ho torn repetir, és possible que... jo
reconec que sempre hi ha una certa improvisació, però crec
que la fase 3 avui ja s’ha conegut i els centres tendran aquests
documents per començar a planificar aquests quinze dies
darrers fins arribar a dia 19 de juny.

I això és una mica el que jo li volia respondre. Li agraesc
les seves reflexions, evidentment ja dels temes de la
Universitat ja diré, tenint en compte dues coses: una, que jo,
evidentment, crec que diré el que jo pugui dir sobre la
Universitat, perquè hi ha decisions que responen clarament a
l’equip rectoral, a l’autonomia universitària, i jo ho faré, vull
dir, jo evidentment faré tota la informació que tengui perquè
pens que és bo tenir tota la informació sobre el procés de
confinament i desescalada universitària i com afectarà aquí la
Universitat de les Illes Balears.

Per tant, gràcies per la seva intervenció, he intentat
respondre... no sé si he respost a tot, supòs que no, però he
intentat respondre moltes de les qüestions que vostè ha
plantejat.

I moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. March. Ara passarem al torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca i té la paraula el Sr. Mas.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó? Ha exhaurit el temps. Podem continuar, sí.

Sr. Mas, té la paraula. Gràcies.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Bé, conseller,
aquesta és la tercera vegada que compareix en la crisi que ens
afecta de la COVID i això ens dóna una idea de la importància
de la conselleria que vostè gestiona. És molt important tant
per als partits polítics, com per a les famílies, com per a la
societat, en general, tenir informació sobre l’educació,
sobretot a moments de dificultats com els que vivim.

Sabem que la seva conselleria ha posat en marxa tot un
seguit de comissions per preparar l’inici del curs que ve,
coordinades per bons professionals, amb la participació  de
tota la comunitat educativa, amb quatre eixos bàsics:
organització i funcionament dels centres; aspectes curriculars;
plans de digitalització; serveis complementaris; és a dir, tenint
en compte pràcticament tot el que abraça un centre escolar, un
centre educatiu, i tres possibles escenaris que són els que ens
podem trobar quan hagi de començar el curs que ve.

Per tant, ens sembla un bon plantejament. Ens sembla un
bon plantejament la participació i la complicitat amb la
comunitat educativa, és fonamental en qualsevol actuació.

Seguirem atentament aquestes comissions, el treball
d’aquestes comissions i tendrem present, tendrem la mirada
posada en com s’implementen les conclusions a les quals
arribin aquestes comissions.

Ens ha agradat sentir a la seva intervenció que plantegen
classes de reforç per al curs que ve i també ens ha agradat
sentir que és probable que hi hagi més docents el curs que ve.
Esperem que aviat puguem saber de quin pressupost disposam
per al curs que ve i, per tant, de quins docents podem disposar
per al curs que ve. Perquè el curs que ve, Sr. Conseller, serà
clau, serà clau perquè no caigui l’educació a les Illes Balears.
I conseller, no ens podem permetre que caigui l’educació en
el nostre país.

Li vaig dir i l i  ho torn dir, i ho diré tantes vegades com
calgui, la nostra serà la regió d’Europa allà on més caurà
l’economia, duem tota la vida pagant els capritxos de l’Estat
espanyol, és de justícia que el Govern espanyol ara pagui el
que sigui necessari, el que faci falta per salvar les persones i
el país, i l’educació és essencial tant per a les persones com
per al país.

Quant a la conciliació, ja ho vaig dir, la conciliació no és
competència de la seva conselleria, ara bé, és cert que educam
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en el mateix horari que fem feina la majoria de gent, per tant,
una cosa també va un poc amb l’altra. En aquest cas, però,
pensam que qui té l’obligació de legislar i posar el pressupost
perquè sigui possible la conciliació és el Govern de l’Estat, en
aquest cas l’àrea de Treball. Al marge d’això, i ho farem a tots
els responsables que facin falta, també al de Treball, que no es
carregui la conciliació sobre les esquenes dels ajuntaments,
que és allà on segur aniran les famílies quan vulguin resoldre
aquest problema. Per tant, aquí tots hem de ser
corresponsables.

Passem a la fi de curs, ha arribat el moment que des de les
escoletes fins als instituts puguin acabar el curs, si pot ser
amb la màxima presència possible, sempre seguint les ordres
de la Conselleria de Salut, com se suposa. Hem de pensar,
però, que no és el mateix una aula de 0-3 que una de segon de
batxiller i no és el mateix el centre d’una línia que un centre
de tres línies, un centre dins Palma que un centre a les afores
d’un poble, l’organització de cada un dels centres serà
específica per a aquell centre i l’haurà de preveure cada equip
directiu amb el claustre.

Donem autonomia als centres, donem autonomia als
equips directius i claustres, tenim molt bons professionals
amb moltes ganes de tornar donar el millor de cadascú als
alumnes, com fan cada dia durant tot el curs; però donar-los
també veu i seguretat a l’hora de la tornada a l’escola. Teniu en
compte que els equips directius i els claustres, durant el
confinament i fent teletreball, han pogut tenir informació
sobre en quin context econòmic es troben totes les famílies,
l’escletxa digital social, que va aparellada amb l’altra, els
espais educatius als quals poden optar per organitzar el fi de
curs i el començament del curs el mes de setembre, espais
propis del centre o espais fora del centre, espais culturals de
barri, de poble, tots aquests són espais públics, per això també
l’animam a arribar a acords amb ajuntaments per poder
aprofitar aquests espais; quin perfil d’alumnat tenim en el
centre; s’han coordinat amb els serveis socials, els serveis
educatius del poble o del barri, entitats per fer activitats de
voluntariat, etc.; han adaptat el pressupost de l’escola a les
necessitats de l’alumnat.

Per als equips directius i docents és un repte tant acabar
aquest curs com començar el que ve, és un repte  que els
genera il·lusió, força, els posa a prova, els fa potenciar la
imaginació i volen trobar-se a l’alçada de tots els col·lectius
que fins ara han estat al peu del canó durant el confinament,
que són molts i molt variats. De fet, ja tenim escoles com, per
exemple, la del Rafal Vell que han començat a fer les tutories
aquestes de sisè de primària, de cinc en cinc, i sabem que han
estat un èxit, que tant nines i nins, famílies i docents estan
molt satisfets.

Els centres, els docents, a dia d’avui, al mateix temps que
segueixen fent classes on line i segueixen dia a dia fent
classes amb els seus alumnes fan feina perquè el fi de curs
pugui ser el més presencial possible. Per tant, amb pautes i
mesures clares per organitzar el retorn i amb el suport tècnica,
econòmic, pedagògic i  anímic de la seva conselleria estam
d’acord que els centres puguin acabar el curs amb la màxima

normalitat possible i el més presencials possible . Però, li
demanam que escolti i tengui cura dels equips directius com
dels docents com de les famílies.

I ja per acabar, m’agradaria, ja que som a la seu
parlamentària, tenir un record per George Floyd, afroamericà
assassinat per part de la policia, dia 25 de maig, a Minneapolis,
i una aferrada solidària a totes les persones que aquests dies
han sortit i sortiran al carrer a moltes ciutats del món per
expressar el rebuig al racisme i als abusos policials.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Té la paraula el Sr. March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Mas, pel seu discurs. Evidentment,
lluitar contra el racisme forma dels valors que ha de tenir una
educació del segle XXI, racisme, xenofòbia i tots els valors
que ens caracteritzen com a defensors dels drets humans i, per
tant, és evident que si una cosa ha de tenir clara l’escola és la
funció de treballar en aquests valors, hem de fer estudiants
competents per a una societat del segle XXI, capaços de
competir i de col·laborar, la competició en si mateixa no és
dolenta, però sí que és dolenta una competició insolidària, per
tant, crec que són bons aquests valors de la solidaritat, valors
del treball, valors dels drets humans, valors de lluita contra
aquesta xacra que tenim i que encara no ha desaparegut i que
alguns fan que la puguin possibilitar cada vegada més.

Efectivament, és la tercera compareixença, com vostè ha
dit, dues en ple i una en comissió; evidentment, ho torn
repetir, i jo de vegades no em cans de repetir, fins i tot si venc
perquè ho demana un grup parlamentari, l’únic que faig és
respectar les regles del joc, és a dir, els grups parlamentaris
tenen dret a demanar la compareixença del conseller, per tant,
jo no tenc cap problema d’anar a qualsevol compareixença i
em sembla perfecte que cada grup parlamentari ho faci a la
seva manera. Fins i tot la Sra. Guasp ja ha demanat una
compareixença per a la planificació del curs 20-21, és a dir,
no ens deixen respirar, es nota que els grups parlamentaris no
improvisen, ja tenen planificada la compareixença. Per tant,
encantat personalment, d’iniciativa personal o compareixença
per part de grup parlamentari i sobretot si són grups
parlamentaris de l’oposició és que és la seva feina, és la seva
funció, no diré que per això cobren, però per això cobren,
aquesta és la seva feina política i de control al Govern. Per
tant, és a dir, els que som demòcrates tenim clar que aquesta
és la funció que té el Parlament si vol ser un Parlament que
representi la ciutadania. Per tant, tercera compareixença, i jo
sé que no serà la darrera, ni la penúltima, esper que el mes
d’agost no hagi de venir, també ho esper, per tal d’intentar
saber una mica el Parlament, la Cambra de la sobirania popular
sobre aquesta qüestió.
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Nosaltres, si hem fet el tema de les comissions és perquè
pensam que hi ha tantes qüestions a resoldre, i ho he dit i no
em sap greu dir-ho, que l’administració no té  to tes les
respostes, no tenim totes les respostes a l’hora de planificar
el curs 20-21, tenim respostes, però no les tenim totes; per
tant, aquestes comissions demostren una voluntat política de
la conselleria, voluntat de planificar conjuntament, volem
planificar i consensuar si és possible, però ho volem fer a
través del diàleg, de la gent que és cada als centres educatius,
de les famílies que també tenen el seu dret a dir el que pensen,
de la patronal de l’educació, de la patronal concertada que
també té la seva responsabilitat, dels sindicats de la pública i
de la concertada, aquest és el nostre objectiu, no en tenim
d’altre. I per tant, demanam d’aquesta planificació la bona
voluntat de tots, perquè aquesta és una resposta que no serà...,
si va bé serà èxit de tots, però si va malament serà problema de
la conselleria, ja ho sabem. Per tant, per això demanam que
sigui èxit de tots, perquè si és un fracàs tots hi perdrem i no
serà la conselleria qui més perdrà, perdran els infants i aquesta
és una mica la filosofia d’aquesta planificació.

Estic d’acord..., una de les coses que a mi m’ha preocupat
i ho he dit és que m’agradaria que hi hagués per part dels
centres una possibilitat de finalitzar el curs per part de
l’alumnat, que no se’n vagin dels centres sense haver-se
acomiadat, dels professors, dels seus companys, del centre en
concret i m’agradaria que cada centre, però això no és una
instrucció que nosaltres puguem donar, no la podem donar,
però sí que és un suggeriment, que els  centres... sobretot
aquells nins que se’n van, que se’n va a un altre centre, a un
altre nivell educatiu, malgrat que sigui de forma presencial o
de forma virtual puguin fer un acomiadament, que puguin
tancar el cercle, que se’n puguin anar a ca seva durant l’estiu
sabent que han acabat el curs.

Aquest crec que és un problema no escolar ni acadèmic, jo
crec que és un problema, és una qüestió afectiva, emocional,
acomiadar-se dels teus professors, dels teus companys, dels
teus amics. Aquesta crec que és..., m’encantaria que es pogués
fer presencialment, si fos possible, si no que es fes de forma
virtual, però que es fes alguna cosa. Ja sabem que no hi haurà
actes de graduació. Ho sabem, i m’agradaria que n’hi hagués,
però si es fa algun acte de graduació haurà de ser molt petit.
Haurà de ser molt petit, però sí que seria interessant tancar un
cercle. Ho he dit algunes vegades, no és el mateix, però el dol
s’ha de tancar. I tota aquesta qüestió que hem viscut ara de
confinament també s’hauria de tancar amb un acomiadament
feliç, positiu, afectiu perquè crec que això és el que demanen
els nostres estudiants.

Per tant, aquestes tutories o activitats presencials van una
mica en aquesta direcció, com a mínim que es vegin les cares
perquè als pobles sí que es veuen les cares, però a les ciutats
segurament no es tornen veure; dins els pobles veus les cares
no els pots abraçar, però les veus i a la ciutat segurament és
més complicat, però crec que seria bo aquest tipus d’acabar el
cercle. Aquesta crec que és la idea clau, no?

Evidentment, nosaltres sabem -i en això estic d’acord amb
vostè-, malgrat sigui de MÉS..., estic d’acord amb vostè que

necessitam recursos econòmics, és igual si és de Madrid, si
és Brussel·les..., m’és igual, els doblers no tenen... em sembla
que no tenen país, no?, és a dir..., tot això, perquè ho
necessitam com a societat. 

Nosaltres hem donat molt a l’Estat espanyol i necessitam
que en aquest moment que en necessitam tenir la resposta
perquè crec que és necessari per a la nostra supervivència com
a país. Estic plenament convençut d’aquesta qüestió. Per tant,
diguem, si tenim recursos en sortirem més, però torn a dir, no
només és un tema de recursos, eh?, hi ha altres qüestions
sobre les quals hem de fer aquest tipus de sortida.

Tema presencial digital. Sí, hem de reforçar el digital, hem
de reforçar el digital i estam.., aquest pla de digitalització que
estam fent... i ja hem començat a fer coses, eh?,  anirem jo
diria cada vegada fent més perquè necessitam fer un salt
qualitatiu. 

Ara bé, pensar que al curs 2020-2021 tot estarà arreglat,
també seria somniar truites, però sí que hem de fer un pas, un
salt qualitatiu en aquest aspecte i ho farem.

Per tant, crec que estam en una situació  complexa. Li
agraesc la seva intervenció de col·laboració en positiu. Crec
que hem de parlar en positiu de l’educació. 

(...) estic cansat de sentir parlar en negatiu de l’educació,
per fracàs escolar, abandonament, conflictes, bullying, etc.,
i a l’escola hi ha això, però també hi ha altres coses a l’escola
i molt bones. Per tant, hem de parlar en positiu de l’escola, ara
més que mai perquè els nins han de sortir d’aquesta crisi i per
tant, el seu discurs en positiu de col·laboració és el que
necessitam ara i aquí per sortir d’aquesta pandèmia. 

Per tant, gràcies, Sr. Mas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Volia preguntar al Sr. Mas si vol fer
ús de la paraula.

EL SR. MAS I TUGORES:

No, no, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Doncs passarem al següent torn que és per al
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Consejero de Educación, Sr.
Martí March, usted ha faltado al respeto a este parlamento,
usted ha faltado al respeto a los ciudadanos de las Islas
Baleares. Usted ha comparecido aquí a leer la nota de la rueda
de prensa que ha hecho media hora antes y que es ésta, y le ha
contado a los medios lo que tenía que contarnos a nosotros
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aquí y ha hablado de la situación del curso escolar a los
medios de comunicación, y lo hace para vender a los medios
las presuntas bondades de su gestión y luego viene obligado
aquí a reírse de nosotros.

Sigue utilizando burdas maniobras para maquillar su
fracasada gestión, incluso llegando a pisotear este parlamento.
Lo peor no es que se ría de nosotros, de los diputados, lo peor
es que se ríe de los ciudadanos, y se ríe a través de sus
representantes y directamente cuando, por ejemplo, en el
curso escolar les prohíbe escolarizar a los hijos, a las familias
que tengan hijos en edad escolar en la lengua oficial del
Estado y cooficial de Baleares, el castellano o español.

Ustedes, los del Partido Socialista están demostrando ser
un peligro para la democracia. Hace dos días intentaron
impedir el voto de tres diputados y hoy infringen una regla
democrática básica de respeto a esta cámara de representación
ciudadana.

Usted ha venido aquí a reírse del control parlamentario y
encima tratar con absoluto desprecio y prepotencia a los
portavoces de la oposición.

Nosotros, como protesta, por responsabilidad y respeto a
este parlamento y lo que representa en democracia no
participaremos en esta comisión.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Té la paraula el Sr. Conseller, si vol fer alguna
manifestació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

No perdré ni un segon a contestar al senyor de VOX.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, continuem amb el torn de paraula, és per al Grup
Parlamentari Mixt i té la paraula el Sr. Castells. Endavant, Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, bones tardes
a tothom i bones tardes també, Sr. Conseller. Volia començar
fent una reflexions sobre el que ha passat i com s’ha gestionat.
Sap que en línies generals... he estat empàtic o estat
comprensiu amb les dificultats que ha tingut l’equip de la
conselleria o, fins i tot... és a dir , to ts els professionals de
l’educació per gestionar aquesta situació tan complexa i tan
extraordinària. 

Jo estic d’acord amb vostè que l’Estat, i quan dic l’Estat
vull dir les administracions públiques, no tenen la solució a
tot, és a dir..., això és una cosa evident, tot i  que en aquest
parlament sembla que hi ha gent que pensa que sí, i que...
l’Estat té la capacitat d’arribar a tot arreu. Jo  no... jo, em

sembla que, en la seva línia, idò tampoc..., to t i  que
evidentment pens que l’Estat és un ressort fonamental per
garantir la igualtat entre tots els ciutadans.

Per tant, davant d’una situació absolutament inesperada i
absolutament desconeguda és normal que hi hagi hagut
fallades, que hi hagi hagut... llocs, situacions en què
l’administració no ha estat incapaç de donar una resposta
satisfactòria i d’això evidentment n’hem de prendre nota i
n’hem d’aprendre.

Crec que no és honest aprofitar per fer oposició
parlamentària perquè com dic són unes situacions totalment
inesperades, totalment desconegudes i, per tant, no hi veig una
responsabilitat imputable en aquest cas a l’administració
educativa si aquesta administració ha fet tot el que estava al
seu abast davant d’aquestes circumstàncies totalment
inesperades i totalment desconegudes per fer-hi front.

Però fixi-s’hi, el fet de no aprofitar per treure’n rèdit
polític o per fer una feina d’oposició parlamentària, diguem-
ne, deshonesta que crec que, malauradament, i ho dic amb tot
el respecte cap als partits de l’oposició, crec que en aquest
sentit no han estat a l’alçada; és a dir, l’han criticat a vostè per
no haver fet coses que ells haguessin estat absolutament
incapaços de fer perquè tampoc no haguessin tingut la
informació, ni haguessin tingut la preparació, ni haguessin
disposat dels mitjans per fer-les. Per tant, el fet de no
aprofitar per fer oposició parlamentària, o fer una crítica
política, no vol dir que entre tots no aprofitem el que hem
après per preparar-nos per a possibles crisis. Per tant, aquest
seria el marc general de la meva intervenció.

Jo crec que vostès han pogut fer el que era possible a cada
moment, assumint que eren temes que des d’alguns sectors
s’han demanat solucions des de la desesperació, des de la
impotència, des de la superació de la situació, però s’ha
reclamat a l’administració una solució que l’administració no
estava en condicions de donar, perquè les famílies de vegades
tenen problemes que la situació sanitària no permet donar una
solució satisfactòria i sobretot si a més a més la situació era
inesperada i era desconeguda. Però pens que hauríem
d’aprofitar els aprenentatges perquè davant de la més que
possible situació, més o menys rebrot que pugui haver-hi
d’aquesta malaltia en el curs vinent, estiguem preparats. I per
tant, hem de veure qui són els que més han patit aquesta
situació de cessament de les activitats educatives. I jo crec
que sens dubte els  que més ho han patit són totes aquelles
famílies o tots aquells infants que estan en una situació de
major vulnerabilitat socioeconòmica. 

També evidentment, vostè hi ha fet referència, tots els
infants que per problemes de salut diguem, estan també en
desavantatge respecte d’altres en tot el que fa a l’aprenentatge
i al seguiment ordinari de les activitats lectives. Per tant, jo
crec que aquest pla que vostè ha anunciat que preveu diferents
escenaris, un dels quals és el confinament, penso que hauria
d’estar presidit pel principi de què l’educació, de tota aquesta
gent que està en una major situació de vulnerabilitat, és una
activitat essencial i que, per tant, no pot veure’s interrompuda
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de cap de les maneres. És a dir, jo penso que si nosaltres
haguéssim sabut a què ens enfrontàvem, cosa que no sabíem,
però que ara sí ja sabem, jo crec que hauria estat perfectament
possible haver mantingut un determinat nivell d’activitat
presencial, evidentment salvant unes estrictes mesures de
seguretat, per un número reduït d’estudiants, número reduït
que jo per exemple el fixo aproximadament i això no m’agafi
la paraula literalment perquè és un càlcul que jo faig molt
superficial, d’un 20% dels alumnes. 

És a dir, jo crec que els nostres centres estan relativament
preparats per poder atendre presencialment, fent un tipus
d’activitat diferent segurament, perquè, evidentment, el
professor que no pot fer és atendre presencialment el 20% i
on line el 80%, però sí que hauríem d’estar preparats almenys
per a alguns d’aquests infants que viuen en una situació de
vulnerabilitat socioeconòmica, oferir-los l’equilibri, la
protecció i l’entorn ordenat que els pot oferir el sistema
educatiu, que és una funció molt important que fa el sistema
educatiu, que si vostè vol és estrictament educativa, però
també perquè al final tot és educatiu, però que és realment
crec l’efecte més sagnant d’aquesta situació que hem viscut.

Jo pens que hi ha moltes famílies, on els pares doncs tenen
més capacitat d’ajudar als seus fills, d’estar-hi a sobre, de
seguir el seu progrés acadèmic i això els centres ho saben
perfectament quines són unes famílies i quines són unes
altres, en les que la situació de confinament ha estat molt
menys greu que aquestes altres famílies que els dic, que pel
motiu que sigui, ja sigui per raons socioeconòmiques, ja sigui
per raons educatives, culturals, no tenen la capacitat de donar
aquest suport educatiu, o fins i tot emocional als seus nins.

Per tant, jo crec que en aquest escenari de confinament
que entre altres es definirà, crec que seria molt important
preveure un operatiu que els centres ja haurien de tenir previst
per començar el curs. És a dir, els centres ja haurien de tenir
en començar el curs quins són aquells alumnes que fins i tot,
excepte que no es decreti un confinament absolut a les seves
cases de tota la població, han de poder continuar assistint als
centres i rebre un determinat tipus de suport, és que de
vegades potser seria fins i tot que amb el seu chromebook
poguessin estar tranquil·lament en una aula separats dos
metres del següent company, simplement per fer en un entorn
de tranquil·litat i d’ordre, les feines que se’ls encarreguen on
line. És a dir, ni que fos per això, crec que hauríem de ser
capaços de tenir tot aquest operatiu. Evidentment no sóc jo el
que ha de dir com ha de ser aquest operatiu, són els tècnics de
la conselleria, assessorats pels tècnics competents. Però sí
que faig l’anàlisi política que la conseqüència més dramàtica
de tota la situació de confinament i de tota la situació
d’aturada de les activitats educatives, ha estat la desconnexió
del sistema educatiu per part d’aquests infants pertanyents a
les famílies més vulnerables o en una situació
socioeconòmica més fràgil.

I per tant, pens que d’una forma ineludible els centres han
de tenir un pla, un pla d’actuació davant de possibles situacions
de confinament o similars, en què es doni una atenció a
aquests alumnes. La qual cosa evidentment vol dir, tenir

seleccionats quins són alumnes a l’avançada, perquè per
exemple quan ara s’ha començat a fer la reobertura parcial,
molts centres s’han queixat i vostè ho sap, que no se’ls deia a
quins alumnes s’havia d’atendre preferentment. I ens podem
trobar el cas que les famílies que més es queixen que els seus
fills no puguin anar als centres, tal vegada són les que menys
ho necessiten, les que menys ho necessiten, perquè
precisament n’hi ha d’altres que no tenen tanta capacitat de
pressentir, que no tenen tanta capacitat de mobilització, que no
tenen tanta capacitat de protesta, perquè potser estan
precisament molt més superats per la situació econòmica, per
la crisi econòmica, per la falta de feina i ens podríem trobar
en una situació que al final acabéssim atenent fills de famílies
que tenen més capacitat de donar suport als seus fills i en
canvi, continuéssim deixant en un llimbs i continuéssim
deixant a la perifèria els fills de les famílies que, com deia i
repetim, crec que més necessiten aquest suport global del
sistema educatiu.

I evidentment no només hi hauria aquestes previsions,
aquest pla, preveure quins són els alumnes que s’haurien de
beneficiar d’aquesta consideració de l’educació com a servei
essencial, sinó que evidentment això hauria d’anar també
acompanyat del protocol bé de salut, bé de desinfecció, bé
d’higiene, que pot consistir en una entrada esglaonada, amb
determinats processos de desinfecció i amb pràctiques
higièniques que evidentment no facin aquesta assistència
continuada dels centres, no la converteixin en una activitat de
risc, ni per part dels alumnes, ni per part dels professors.

Aquesta és bàsicament la idea que jo volia transmetre-li,
perquè crec que si ens tornés a passar això, és a dir, jo he estat
com ja li he dit, comprensiu en què la conselleria s’enfrontava
a un problema que desconeixia. Però crec que si ens tornés
passar això i no estiguéssim preparats en aquests termes,
realment llavors sí que seria imperdonable.

I això és tot Sr. Conseller. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Sr. March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Castells per la seva intervenció. Miri
quan l’escoltava, he pensat en un llibre que a mi em va
impactar molt quan era més jove que ara, ho he estat un poc
més jove que ara, que es diu un llibre del Club de Roma,
Aprendre un horitzó sense límits, i aquest llibre diu que hi ha
dos tipus d’aprenentatges: l’aprenentatge per xoc i
l’aprenentatge per anticipació. Podríem matisar tot el que diu,
però em sembla que quan l’escoltava, de vegades la memòria,
el cap i les neurones fan connexions estranyes, he pensat amb
aquest plantejament. 

I efectivament, jo li diria que durant aquesta situació de la
pandèmia hem après per xoc, per xoc, perquè no teníem
previst tot això, aquesta situació ni en el món d’Orwell es
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podia plantejar. Però sí i d’acord una mica amb el seu discurs,
és evident que ara hem d’aprendre per anticipació. És a dir, tot
el que hem après, que tal vegada no és tot el que hauríem
d’haver après, evidentment, perquè després gestionar
l’educació és molt complicat, perquè tenim molts d’alumnes,
molts de professors, molts de centres, moltes famílies, no és
com fer una carretera, que, amb un decret..., o una ampliació
d’hotels que es pot fer amb un decret o no, evidentment. Sí
que suposa en aquest aspecte, evidentment, anticipar-nos al
que pugui passar en funció d’una situació semblant.

I per tant, jo crec que vostè ho ha dit, vostè ha agafat un
tema específic i ha dit: en el cas hipotètic de què hi torni haver
un rebrot o una situació de pandèmia conflictiva, problemàtica
que ens torni confinar, o ens confini de forma mitjana, en fi,
una situació d’aquestes, doncs hem de prendre decisions, hem
de prioritzar. I una prioritat és el que vostè ha dit, aquells nins,
aquells infants, aquells escolars que en una situació ics puguin
necessitar d’un suport més gran.

Amb això jo hi estic d’acord, però a les instruccions que
hem donat, tant a la segona com a la tercera, no només diem
que han de ser les famílies que ho demanen, perquè hi estic
d’acord amb la seva anàlisi. De vegades quan es fan cursos, i
vostè ho sap perquè ha estat president de la FAPA a Menorca
i ho sap perfectament, que es fan cursos d’escola de pares i a
vegades els pares que més ho necessiten no hi van. Vostè ho
sap perfectament. Per tant, no es tracta només que les famílies
hi vagin, també hi ha dins les resolucions, dins les
instruccions, que diu que han de ser els centres educatius que
han de cercar, han de cercar, entre cometes cercar, aquells
nins amb una situació de més vulnerabilitat. 

És a dir, que tenim dos eixos, i a més ho diu, ara, no
concreta tantes coses perquè ha de ser cada centre que
conegui els infants amb més problemàtica, però sí crec que és
important veure que hi ha les dues possibilitats d’anar a
aquestes abans tutories de la fase 2, i ara fins i tot una activitat
de reforç educatiu. 

Per tant, si hi ha famílies que volen perquè pensen que els
seus fills ho necessiten i els equips directius o els tutors o els
especialistes consideren que hi ha infants que han d’anar a fer
un reforç per la seva circumstància, també són possible les
dues coses. Però sí que jo estic d’acord amb vostè i és una
línia de treball que segurament dins aquestes comissions de
planificació del curs 20-21 haurem de plantejar, que
evidentment hem de tenir en compte que en el cas d’una
situació de rebrot de la pandèmia i que ens haguem de mig
confinar o confinar del tot és evident que els centres educatius
han d’atendre aquells nins amb més dificultats. 

Però, també, i això és un objectiu prioritari de la
Conselleria d’Educació, hem de pensar sobretot en aquells
infants d’infantil i primària que necessiten la presencialitat.
No vol dir que els de secundària no siguin importants, no dic
això perquè secundària vostè sap que és un nivell educatiu
problemàtic, que de vegades hi ha entre l’adolescència, canvis
de cicle, canvis d’escola i que de vegades els currículums no
estan perfectament delimitats, de vegades hi ha problemes.

Però si s’ha de prioritzar algú, a més del que vostè ha dit, jo
també plantejo prioritzar infantil i primària perquè crec que és
el que també..., i evidentment, els nins amb necessitats de
suport educatiu i els nins de necessitats educatives especials. 

Aquesta ha de ser, des del meu punt de vista, en una
situació pandèmica determinada la nostra prioritat com a
Conselleria d’Educació. El que vostè ha dit, nins de tal, però
també infantil i primària abans. Perquè secundària, batxillerat
i FP podem utilitzar molt millor encara l’educació telemàtica,
és a dir, tot el procés d’ensenyança i aprenentatge de forma
telemàtica. Amb això hi estic d’acord, per això dic que
segurament, i amb això ja dic que segurament haurem de fer
una avaluació quan puguem d’aquests dos, tres mesos de
situació de confinament parcial o total, és igual, però
confinament al cap i a la fi. Per tant, haurem de veure quines
són les conseqüències que hem de tenir de cara a planificar un
curs o de tenir en compte què hem de fer si ens trobam en una
altra situació. 

Com deia abans, aprenentatge per xoc és el que hem fet i
aprenentatge per anticipació és el que hauríem de fer. Crec, en
definitiva, és el que jo li recull de la seva intervenció. Ja no li
vull dir res més sobre el principi, ja sabem que hi ha gent que
té totes les solucions quan no governen, quan governen creen
més problemes que altra cosa, a cada solució creen deu
problemes en una situació de normalitat, no em puc assegurar
en una situació com aquesta els conflictes que hi hagués hagut.

Per tant, pens que en aquest tema, torn a repetir i reiteraré,
necessitam el màxim consens en el diàleg perquè és una
qüestió de necessitat bàsica, perquè ens jugam els nostres
infants, són els escolars, és l’educació. Ho he dit abans, fins
ara hi ha hagut resposta per a sanitat, recursos (...) necessaris,
urgents, bàsics. Hi ha hagut..., sempre pot ser..., mai no saps si
és suficient, però n’hi ha hagut. 

Tema d’empresaris, autònoms, temes dels ERTO, temes de
fixos discontinus, temes de necessitats socials o serveis
socials, de persones majors o l’ingrés mínim vital. Ara toca a
Educació. Però no és que ho demani perquè..., no, ho deman
perquè crec que serà una urgència setembre. Quan dic
urgència vull dir una necessitat que ho facem bé, que hi hagi
una educació que puguem escolaritzar tothom, que puguem
escolaritzar en condicions de qualitat i amb qüestions
d’equitat. Aquesta per a mi és la clau.

Per tant, per això deman aquest diàleg. És a dir, jo
evidentment comprenc que l’oposició fa el seu rol, cada
oposició fa el seu rol, n’hi ha que diuen que insult el
Parlament i ells insulten la ciutadania cada dia, dia més i dia
també, és a dir, sense cap tipus de problema, però pens que
estam en una situació que la situació de l’educació ha de ser
una prioritat si tenim més o manco controlat tota la resta. 

Per tant, l’educació ha de servir per a moltes coses, per
educar, socialitzar, e tc . Ja sé que l’educació també ajuda a
conciliar, ja sé que l’escola ajuda a conciliar, però em molesta
el debat de l’escola només en conciliació. És a dir, que el
debat de la conciliació s’hagi fet a la Conselleria d’Educació
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em sembla un error. Això no vol dir ni molt manco que
l’escola no hagi de ser present dins un programa, un projecte
de conciliació. Ho tenc clar. Però el debat sobre conciliació
no es pot basar només en l’escola. És a dir, l’escola ajuda a
conciliar, ho sabem que ajuda a conciliar, però ara crec que el
tema és molt més ample, hi ha Treball, hi ha Afers Socials, hi
ha moltes qüestions a plantejar.

Per tant, és evident que som davant d’una situació jo diria
per reflexionar, per aprendre i que hem improvisat, jo ho
reconec, però és que no crec que hi hagi cap govern del món,
en temes d’educació, que no hagi improvisat. Només
m’agradaria que mirassin què ha fet França, què ha fet
Alemanya, què ha fet Dinamarca, què ha fet Corea, què ha fet
Xina, no sé què han fet els Estats Units, no sé, perquè hi ha
tant d’incendi que no sé exactament què han fet. Crec en el que
ha fet Itàlia perquè crec que realment no hi ha una resposta
clara, per tant, quan no hi ha una resposta clara crec que és un
acte d’humilitat política i professional saber que tu no tens la
veritat. Jo no la tenc la veritat i no crec que hi hagi ningú que
la tengui en aquest tema, ni en aquest ni en molts d’altres.

Per tant, crec que és bo que tots reflexionem sobre el
paper que han de tenir els grups polítics d’acord amb la seva
ideologia, els sindicats, els empresaris, les FAPA, etc., en un
moment on necessitam aquest diàleg per consensuar una
sortida millor per al curs 20-21. Volem acabar aquest curs 19-
20 de la forma millor possible. Avui he dit la tercera fase de
la desescalada que serà la darrera i nosaltres ho hem fet el
millor que nosaltres pensam, obrir l’escola de forma
progressiva en condicions de sanitat.

També era bo per a tothom, per als sindicats d’educació,
per als docents, per als directors, donar un missatge que
l’escola està oberta. Crec que també era bo, i no només per a
l’administració. Aquesta és una mica la filosofia d’aquest
protocol o d’aquesta resolució de la tercera fase que he
explicat avui. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Volia preguntar-li al Sr. Castell si
fa ús de la paraula, que li queden encara cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu i bàsicament per
reblar el que ha dit ara finalment el conseller. És a dir, crec
que vostè quan ha dit que tal vegada ens ha faltat deixar clar
que les escoles estaven obertes, jo d’alguna manera el que
crec és que aquest hauria de ser el principi general d’aquests
escenaris i d’aquestes previsions de cara al futur. 

L’escola, per definició, no es pot tornar a tancar, no es pot
tancar, simplement haurà d’adaptar-se a cada situació sanitària
que ens trobem. Per tant, hem de ser capaços d’actuar i
d’explicar-ho en aquests termes. Fins i tot en la situació
sanitària més delicada hem de ser capaços de dotar d’una certa
continuïtat l’activitat educativa i assenyalar quins són aquells

elements essencials en els quals no podem deixar soles les
famílies. 

Evidentment reconeixent que, com he dit al començament,
no tot té solució des del punt de vista públic i evidentment
davant d’una situació com la que hem tengut totes les famílies
han hagut d’espavilar-se com han pogut, cadascú com ha pogut
amb els mitjans que tenia. Però sí que crec que aquesta hauria
de ser la idea que hauria de presidir aquests escenaris i
aquestes previsions que volen fer que és la que d’acord amb la
problemàtica de cada moment, però hem d’aconseguir que
l’escola estigui el màxim d’oberta possible que ens permetin
les circumstàncies. Això és tot.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Castell. Simplement un matís al que
vostè ha dit, crec que l’escola ha tancat físicament, però
l’educació de l’escola ha estat oberta a través d’altres mitjans,
evidentment. El que passa és que segurament aquest
tancament, que jo  crec que era necessari perquè ningú...,
tothom era a ca seva evidentment, però l’escola no ha tancat
per vacances, l’escola ha tancat les portes físicament per estar
present d’una altra manera. El que passa, i jo hi estic d’acord
amb vostè, és que hem de ser capaços si hi ha una situació, no
diré igual, semblant o més petita de tenir respostes millors per
a aquests col·lectius. Amb això estic totalment d’acord amb
vostè. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.
Endavant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo  després d’aquest
llarg debat crec que al Sr. Conseller l’han sotmès a una
espècie de cinquè grau, no un tercer sinó un cinquè grau, per
part de les forces de l’oposició, que, per cert, a hores d’ara no
hi són perquè una vegada han fet el seu speech se’n van, a
excepció de qui ha demanat la compareixença, el Grup El Pi,
però crec que va bé remarcar. Jo sols volia dir quatre coses i
és que el que ha vingut a explicar aquí penso que es resumeix
breument en dues idees claus que són normalitat i seguretat. 

Davant de la situació que hem viscut les famílies demanen
per una banda seguretat, jo crec que la seguretat està basada en
termes purament... sanitaris, són les autoritats sanitàries les
que han de marcar i  per això han de marcar els aspectes de
separació, distanciament social, formes de relacionar-se i, per
altra banda, el que es pretén és la normalitat, la normalitat que
a hores d’ara és planteja com un retorn a les aules, una
recuperació emocional que és imprescindible i una represa del
manteniment del currículum. 
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Aquí s’ha parlat de tots aquests aspectes, no em repetiré.
Únicament dir que des del Grup Socialista estem molt
satisfets del plantejament com s’ha fet. S’ha fet un
plantejament d’unes comissions per debatre unes instruccions
que acabaran en un pla de contingència. Crec que per a
nosaltres és fonamental -i ho hem repetir aquí moltíssimes
vegades- l’autonomia de centres, els plans de contingència
recolliran aquesta autonomia de centres i el plans de
contingència facilitaran el que ens preocupa, que és la qualitat
de l’ensenyament i l’equitat.

Per tant, crec que amb aquestes... plans de contingència
que es fan a to ts  i a cadascun dels centres es remarcaran
aquests aspectes.

Per tant, crec que això es farà des de la participació, des
del consens a través de les comissions i crec que es poden
plantejar mil preguntes més. Crec que no s’ha deixat ningú
enrere. Crec que s’ha intentat portar endavant tots els
aspectes. 

S’ha parlat aquí de concertada, crec que s’han fet esforços
perquè la concertada pugui fer els seus avanços i fins i tot les
seves mesures de cara a l’estiu, és a dir, hi ha PAE a
concertada prevists, que fins ara no n’hi havia. Per tant, crec
que tots aquests aspectes s’han tractat. 

Únicament... també, crec que és important remarcar-ho
perquè de cara a l’any que ve hem parlat de tot, però no hem
parlat del procés que se segueix d’escolarització perquè crec
que el procés d’escolarització enguany ha estat diferent,
gràcies o per mor d’un decret que permet l’escolarització on
line. 

Jo volia demanar al conseller si ha funcionat, si està
funcionant perquè arriben notícies d’altres comunitats
autònomes on aquests processos són un veritable caos, i volia
saber simplement si això està funcionant perquè així ja
tindrem tots els aspectes, per una banda l’escolarització
completa i, per altra banda, els protocols i les maneres de
començar l’any que ve.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula el Sr. March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Casanova, per la seva intervenció. Jo
reiter una mica el que vostè ha plantejat, la partic ipació de
tothom en aquesta planificació del curs 2020-2021, ho reiter
i ho reiteraré sempre que pugui.

És evident que tothom s’ha de posicionar i s’ha posicionat
en aquest tema. M’hagués agradat així i tot -i ho dic sense cap
tipus de problema- que a més de parlar del curs 2020-2021 es
parlàs clarament de la fase 3, de la qual he sentit molt poques

reflexions, fase 3, que és l’objecte bàsicament d’aquesta
intervenció i que poques reflexions he sentit sobre aquesta
fase 3. He sentit moltes reflexions sobre el curs 2020-2021
i jo ho entenc.

Entenc que tothom deixa per liquidat, entre cometes, el
curs 2019-2020 d’una forma o d’una altra i que el que
preocupa, i això és la nostra prioritat, bàsicament ara, és
preparar el curs 2020-2021 d’una forma adequada, però torn
repetir: crec que és important tenir la participació de tothom,
de la comunitat educativa i tothom té el seu punt de vista. La
comunitat educativa no és uniforme, no és homogènia, és
diversa, és plural, amb posicions fins i tot contradictòries, és
a dir , no hi ha ningú amb una posició mínima, però
evidentment hem de fer aquell ball amb la música de tots.

Ja sé que pot ser un tema complicat, però he intentat fer
una orquestra simfònica que toqui el millor possible.

Aquest és una mica el repte que jo com a conseller
d’Educació em plantejo d’intentar fer un pla del curs 2020-
2021 d’una forma adequada.

Jo, com que de vegades..., bé, callaré perquè després
constarà en acta i m’estim més que no consti el que diré en
aquests moments.

Moltes gràcies i fins a la propera compareixença. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Entenc que el Sr. Casanova no farà
ús de la paraula, que encara li queden 11 minuts, d’acord.

II.1) Pregunta RGE núm. 5468/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parl amentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures
adoptades als centres educatius per part de la Conselleria
d’Educació davant l a crisi sanitària provocada pel
coronavirus COVID-19.

II.2) Pregunta RGE núm. 5469/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a docents
al l i berats de les seves funcions per realitzar activitats
sindicals reincorporats al seu l l oc durant la crisi
sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu a les preguntes del Sr. Jorge Campos i Asensi, RGE
núm. 5468/20 i 5469/20, però aquesta presidència informa
que les preguntes han estat retirades pel seu autor.

Per tant, una vegada acabat el debat volem agrair la
presència del Sr. Martí Xavier March i Cerdà i dels seus
acompanyants. 

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202005468
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202005469
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