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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. D’acord, entenc que no.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 14955 i
14979/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14955/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, contra l’absentisme escolar.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
14955/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, contra l’absentisme escolar. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gràcies, president. L’any 2016 es va aprovar un protocol
d’absentisme per a Balears disponible per a tots els centres tant
públics com privats i va ser elaborat per la Direcció General
d’Innovació i Comunitat Educativa. L’absentisme escolar té
com a conseqüència directa el fracàs escolar, la incultura i
l’analfabetisme i l’abandó prematur de l’ensenyament. Es tracta
d’un problema social on tot el conjunt dels agents socials i les
institucions públiques educatives han de conèixer i prendre
cartes a aquest assumpte, primer analitzant les causes i després
traçant programes eficaços i eficients per prevenir-ho i
eliminar-ho.

Aquesta resposta ha d’impulsar-se en tots els àmbits
institucions i, per tant, requereix la coordinació i col·laboració
de les administracions locals, insulars i autonòmiques. La
posada en marxa dels protocols i el seu manteniment i
consolidació han estat algunes de les eines que s’han adquirit
a Balears, però continua sent necessari la seva actualització
permanent i la seva millora constant perquè els percentatges
d’absentisme es redueixin el màxim possible.

A algunes comunitats autònomes s’han aprovat documents
marc amb el desenvolupament de diverses mesures molt
eficaces per a la prevenció de l’absentisme escolar, entre els
quals es troben l’alumne tutor, l’aula amiga, el taller de
connexió familiar, l’alumne despertador, l’aula de reflexió.

Balears hauria de disposar també d’un document en el qual
es desenvolupi l’organització i el funcionament d’aquestes
eines perquè els centres educatius puguin adaptar-les i posar-les
en marxa per al benefici de l’alumnat.

El millor camí cap a una societat enfortida i preparada per
afrontar els desafiaments de la vida així com el millor antídot
per a la prevenció de comissió de delictes i altres conductes
nocives per al desenvolupament cognitiu o la vida de les
persones és una correcta educació. És imprescindible no perdre
de vista que un sistema educatiu públic ha de tenir present una

escala de valors en la qual romanguin sense discussió la
tolerància, la igualtat, l’empatia i la responsabilitat social.

En aquesta nova realitat que s’avanci al pròxim curs escolar
som plenament conscient que les conseqüències econòmiques
de la COVID-19 han assotat molt especialment aquesta
comunitat autònoma i que la greu crisi que s’espera portarà
precarietat i una falta de recursos econòmics que podrien
afectar la qualitat i la possibilitat d’accés a l’educació, a més
d’entrar en joc el nou absentisme, els menors que deixen de
seguir les classes en línia perquè no tenen els recursos materials
per a això o perquè no tenen les habilitats tecnològiques
necessàries o perquè falla la motivació i el suport dels seus
progenitors perquè segueixi el curs.

Per tot això, avui presentam aquesta iniciativa que diu que
sol·licita el Parlament de les Illes Balears instar el Govern, en
primer lloc, a actualitzar el protocol d’absentisme escolar per
a les Illes Balears de 2016, adaptant-lo i ampliant-lo segons les
circumstàncies esdevingudes per les necessitats sorgides arran
de la nova normalitat. 

En segon lloc, l’elaboració participada entre
administracions, famílies, centres educatius i alumnat d’un
document marc sobre les eines proactives per a la prevenció de
l’absentisme escolar.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, avui crec que portem aquí
una proposició no de llei amb la qual esperem que tots els
grups hi estiguin d’acord. És una proposició que intenta posar
sobre la taula un altre problema que tenim que ve de molt lluny
i crec que des de sempre es troba present en el món educatiu
que és l’absentisme. 

L’absentisme és un problema que ve des de fa molt de
temps, està lligat, l’absentisme escolar està lligat directament
a la qualitat del sistema educatiu i també a la imatge que es té
del sistema educatiu. Normalment a aquelles societats on es té
un reconeixement al sistema educatiu, a l’educació, hi ha menys
absentisme i per això va directament relacionat amb la imatge
que podem donar.

Aquesta proposició no de llei està determinada perquè està
clar que amb la COVID es va generar una nova situació, es
varen generar unes altres circumstàncies en les quals el fet
d’anar al centre escolar, el fet d’anar a l’escola es va deixar i,
per tant, l’absentisme quedava com que... no hi havia
absentisme perquè no s’hi anava, però sí que es varen produir
altres situacions d’absentisme escolar, que era la desconnexió
de centres educatius, les desconnexions de les activitats en línia
quan es va haver de fer aquest canvi. Per tant, es varen generar
unes noves condicions.
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Sí que està clar que els problemes d’absentisme s’han
generat en diferents escenaris fa uns anys als d’ara i per això
portem aquesta proposició no de llei en la qual diguem que
tenim un protocol d’absentisme el 2016, el 2016 es va posar fil
a l’agulla per posar un protocol per detectar casos d’absentisme
quan un alumne o una alumna falta de manera reiterada a les
seves classes, per tant, hi havia uns protocols. Ara amb
l’assistència de classes en línia, de classes a distància, etc., es
va canviar la realitat i cal que aquests protocols s’adaptin a les
noves realitats, als nous escenaris, a les noves maneres de fer
classe, a les noves eines tecnològiques, etc. Per tant, demanam
aquesta actualització del protocol.

Per una altra banda, també està clar que hem vist, si alguna
cosa hem vist en aquesta situació que hem viscut de la COVID
és que per poder sortir i per poder tirar endavant fa falta la
col·laboració de tota la comunitat educativa per poder millorar
l’educació de tothom. És a dir, la pandèmia ha tingut una
incidència ics sobre el món educatiu que s’ha vist reduïda
gràcies a la col·laboració de tots, la prova és que ara tenim una
situació i unes condicions educatives en les quals els centres
són entorns segurs, on les activitats lectives i educatives es
desenvolupen de la manera més normal possible, però tot és
gràcies a la col·laboració de famílies, a la col·laboració de
centres educatius, a la col·laboració moltes vegades
d’ajuntaments, entitats locals, etc., i moltes vegades a la
col·laboració del voluntariat fins i tot educatiu que permet que
tot això funcioni. 

Per tant, nosaltres demanam, per una banda, actualitzar els
protocols per adaptar-los a la realitat actual i, per altra banda,
que aquests protocols incorporin tots aquests elements que han
aparegut com imprescindibles arran de la pandèmia i que
permetrien augmentar i facilitar la prevenció d’aquest
absentisme, que es podria convertir en una xacra escolar. 

Per tant, demanaríem a tots els grups que aprovassin
aquesta proposició no de llei per poder millorar la qualitat del
sistema i l’atenció a tothom.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Be, parlar el darrer té aquestes coses,
que està pràcticament tot dit, però vaja, l’absentisme, tal com
diu la proposta, efectivament està directament lligat al fracàs
escolar. Per tant, ja tenim a les Illes Balears històricament prou
problemes amb l’abandonament escolar, per tant, creiem que és
important posar fil a l’agulla i aprofitar i fer la feina quant a
l’absentisme.

Hem d’evitar al màxim que la gent fracassi en la seva
formació bàsicament perquè si volem un país amb persones
formades, amb persones amb pensament lliure, amb persones
lliures a l’hora de prendre decisions no pot ser que abandonin

ni que deixin la formació a mitjan camí. Sobretot ara, si volem
sortir de la crisi necessitam el màxim de persones el més
formades possibles.

Avui matí aquí mateix hem aprovat una proposició no de
llei de Ciudadanos per retenir el talent i per retornar, perquè
talent que hagi partit torni. Per tant, en la mateixa línia creiem
que des d’Educació s’ha de fer feina perquè la gent no acabi la
seva formació abans d’hora. Com deia, l’absentisme va lligat al
fracàs escolar i a l’abandonament.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Mas. Ara en torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Bé, la conclusió llegint aquesta iniciativa
que presenten els partits del pacte és evident que la conclusió
és que el pla d’èxit educatiu que va presentar el conseller
March en roda de premsa dia 17 d’octubre de 2016, després de
constatar que érem la comunitat autònoma amb les pitjors
xifres, ha estat un fracàs, perquè quan han passat
circumstàncies difícils que han permès comprovar si el pla
d’èxit servia per a res s’ha vist que no. O el pla no era tan bo,
aquelles cent mesures amb dotze línies estratègiques que es
varen presentar per part del conseller i tot el seu equip, o el
fracàs ha estat el conseller que no ha sabut ni gestionar ni
aplicar aquest pla. 

Qualsevol de les dues possibilitats determina evidentment
que aquestes polítiques educatives que han desplegat els partits
del pacte durant sis anys, amb pressupost que mai, amb més
modernització que mai, sense deixar ningú enrere, doncs, no
han servit per a res i que han suspès durant aquests cinc anys.
El mateix partit que donava confiança a aquest conseller que
nomena a aquest conseller avui no només defensa la
modificació d’aquests protocols i d’aquest pla d’èxit, sinó que
a més la signa juntament amb Podemos, que li dóna suport. A
més ho fa justament sis mesos després que el mateix conseller
reconegués en seu parlamentària que se li havien despenjat
devers mil nins durant la pandèmia i a més que no els havia
recuperat encara a tots. Suposam que encara els deu cercar.

La veritat, realment sona poc creïble, sona un poc hipòcrita,
la veritat sona un poc fora de tota la lògica que vostès presentin
ara una iniciativa que vol modificar un pla que durant sis anys
se suposava que funcionava magníficament. Jo els recoman que
es plantegin no únicament canviar de protocol, que es plantegin
canviar de polítiques, canviar de conseller, que deixin de
rentar-li la cara, perquè realment és evident que és una
conselleria ineficaç que continua acomodada sense posar remei
a la semipresencialitat, a l’absentisme, al fracàs escolar, a les
xifres educatives, a les males competències educatives en
matèries troncals, a la modernització dels estudis per fer-los
atractius, a la formació professional dual.

No fa un mes que els joves que estudien formació
professional dual es queixen que no tenen possibilitat de fer
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pràctiques a les empreses perquè la mateixa política socialista
dels ERTO els impedeix ser contractats en pràctiques per
aquestes empreses i els seus estudis s’aniran en orris, quedaran
en no-res.

No ho sé, la veritat, des del Partit Popular consideram que
més que presentar aquesta iniciativa el que haurien de fer amb
honestedat és posar un equip amb ganes de fer feina, que
s’impliqui per les polítiques educatives, que passi dels titulars
als fets i que deixin aquesta incoherència. No ho justifiquin
amb què ve d’antic, per un costat, i després ho justifiquin amb
la pandèmia. Com quedam, o ve d’antic perquè no hi ha hagut
polítiques adequades o perquè la política econòmica ha donat
més oportunitats laborals als joves i els ha allunyat dels estudis,
polítiques laborals que han estat també un fracàs darrerament
amb l’atur juvenil del 40%, o ha estat culpa de la pandèmia,
que sembla que és la cobertura que dóna suport a totes aquelles
polítiques fracassades que tenen al seu govern?

Realment des del Partit Popular no estarem al marge,
apostam per la unitat sempre que qualsevol iniciativa pugui
tenir aquell mínim de possibilitat de millorar qualque cosa,
però en aquest cas pensam que actuen vostès amb prou
hipocresia i amb ganes de rentar la cara a un equip de govern
que no ha funcionat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Nosaltres, des de Ciutadans, donarem
suport a aquesta iniciativa, creiem que el problema de
l’absentisme escolar és un problema molt greu, és un problema
social també que la comunitat autònoma ha d’afrontar. Té unes
conseqüències immediates l’absentisme en l’aprenentatge de
l’alumne que suposa un retard en el coneixement i que pot
acabar en fracàs escolar i sobretot en abandonament escolar. Ja
som la comunitat autònoma a la cua que lidera realment
l’abandonament escolar, no només a Espanya sinó a tota la
Unió Europea.

No podem obviar que la semipresencialitat acusa també
l’absentisme escolar. Totalment d’acord amb aquesta proposta
que insta el Govern a actualitzar el protocol d’absentisme
escolar de les Illes Balears, que és del 2016, i s’ha d’actualitzar
la situació actual d’aquesta semipresencialitat, però també les
circumstàncies actuals lligades a la COVID-19 i a les noves
eines digitals, com s’ha comentat per part del portaveu
socialista.

Creiem des de Ciutadans que no s’ha fet la feina suficient
per part del Govern ja durant l’estiu per preparar i garantir un
seguiment de les classes on line, com nosaltres reclamàvem, i
crec que això ha redundat també en un absentisme escolar i
sobretot en la desconnexió de molts d’alumnes, de molts de
nins i nines i joves, sobretot de les nostres illes, que s’han
desconnectat del sistema educatiu, i ens preocupa realment.

S’ha dit aquí per part d’assumptes socials i també per part del
conseller d’Educació, però estic d’acord amb la Sra. Riera que
el conseller no ha posat programes en aquest sentit per
recuperar tots aquests joves que s’han desconnectat del sistema
educatiu.

Aquest protocol actualitzat ha d’establir mesures de
prevenció de l’absentisme, mesures de control i seguiment
d’assistència, ha de promoure una actuació també coordinada
amb les escoles, però també institucions implicades, un
protocol -com dic-, d’intervenció coordinat, però sobretot
també promoure la integració social i laboral dels joves i
garantir sobretot l’assistència a classe i promoure la continuïtat
en el sistema educatiu tan important.

Agraesc al Sr. Mas, de MÉS per Mallorca, que hagi fet
referència a la proposta, a la proposició no de llei de Ciutadans
que avui s’ha aprovat per unanimitat, per a la retenció i atracció
del talent a les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Propone esta proposición actualizar
el protocolo de absentismo escolar para las Islas Baleares de
2016, porque evidentemente ese protocolo de 2016 ha
fracasado absolutamente, que es no sólo el fracaso de este
protocolo, sino que yo creo que hay que ir un poco más allá,
porque la consecuencia inmediata de que suframos este
absentismo son las elevadas cifras de abandono y de fracaso
escolar. Ésa es la consecuencia inmediata.

Lo que está fracasando ya no sólo es el protocolo de este
2016 o protocolos anteriores que se hayan podido aprobar sino
el propio modelo educativo es el que ha fracasado. Yo creo que
cuanto antes asumamos que tenemos un modelo educativo que
ha fracasado será mucho mejor para empezar a realizar los
cambios en profundidad que requiere nuestro sistema educativo
en general, porque un país que sigue manteniendo año tras año
-y ya no sé cuántos hace, no sé si hace 10, 15 o 20 años-,
porcentajes superiores al 20% de abandono y fracaso escolar es
un país que no tiene futuro, es un país abocado a ese fracaso.

Con lo cual, hay que empezar a reflexionar sobre realmente
qué es lo que necesita nuestro sistema educativo. Y desde luego
lo que no necesita es aprobar proposiciones no de ley para
intentar lavar la cara de un fracaso absoluto y que en esta
ocasión desde luego el culpable es el Gobierno de las Islas
Baleares, sostenido por el Partido Socialista, por Podemos, por
MÉS, que son curiosamente los que firman esta proposición no
de ley.

Supongo que la mayoría estará de acuerdo que en estas
cifras de absentismo, que conllevan a ese abandono y fracaso
escolar, intervienen múltiples factores, entre ellos uno
importante, que es el de la inmersión lingüística obligatoria en
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catalán; no lo digo yo, que, por cierto, lo vengo diciendo ya
hace muchos años, sino que les recomiendo que revisen, lean,
estudien ese informe que se publicó hace dos años por parte de
dos profesores de Economía de la Universidad de Barcelona,
a través de la Fundación Europa Sociedad y Educación, y que
era muy claro en sus conclusiones, era un trabajo que realizaron
a partir de los datos del informe PISA de 2015 y textualmente
decía: “El modelo educativo por el que se imparten casi todas
las asignaturas en catalán -y esto pasa en Cataluña y pasa en
Baleares-, provoca desigualdad y genera perdedores claros. A
igualdad de características socioeconómicas de los estudiantes
el alumnado que tiene el español como lengua materna saca en
la prueba entre 10 y 11 puntos menos que los chicos
catalanohablantes, lo que equivale a un trimestre académico de
retraso, que conlleva a abandono y fracaso escolar”. Éste es
uno de los múltiples factores, y esto está en un informe que,
insisto, les recomiendo que lean.

Por tanto, si atendemos a los factores que provocan este
fracaso escolar, si atendemos a un modelo educativo que,
insisto, ha fracasado después de tantos años, y ahí están las
cifras de ese fracaso, lo que hay que hacer es reflexionar y
cambiar ese modelo.

Y desde luego, nosotros no apoyaremos estas proposiciones
no de ley que lo que pretenden es lavar la cara de este
gobierno.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. És cert
que l’absentisme escolar és un dels problemes més preocupants
de l’educació balear perquè en la majoria dels casos
l’absentisme escolar reiterat deriva en una problemàtica quasi
endèmica a les nostres illes i que venim arrossegant des de fa
dècades, que és deixar les aules, abandonar, deixar d’estudiar
i estimar-se més, en la majoria dels casos, cercar una feina, que
abans es trobava fàcilment per mor del monocultiu turístic. 

Tot i això, vull fer una reflexió d’entrada, allò que abans
criticàvem tots i que el Govern que estàs al capdavant, fos el
que fos, havia d’arreglar, ara no pot servir de justificació. La
nostra societat té la idiosincràsia que té, però està clar que hem
de posar-nos fil a l’agulla, com s’ha dit d’això, perquè s’acabi
d’una vegada. Precisament aquesta proposició no de llei que
avui firmen els partits que donen suport al Govern crec que és
l’hora de pitjar molt fort perquè són a prop i tenen línia directa
perquè això acabi passant a la nostra trista història pel que fa al
tema dels estudiants.

Unes dades concretes, a l’any 2017 un 26,5% , era la taxa
més alta de tot el país, parlam d’absentisme, d’abandonament
escolar; a l’any 2018, un 24,4, la taxa més alta de tot el país; a
l’any 2019, un 24,2, segona comunitat autònoma amb una

major taxa d’abandonament escolar prematur, només superada
per Ceuta, amb un 24,7. 

Pel que fa a l’evolució observam que aquesta evolució és
positiva o diríem manco negativa, perquè tot i això estam entre
els pitjors xifres de tot l’Estat, i molt lluny sobretot de
l’objectiu que tenia la Unió Europea per a 2020, que era un
màxim del 15%. Les dades del 2020 les hem cercades, no les
hem trobades, suposam que encara no s’han fet públiques, però
tot i això ja els contam que hem registrat una pregunta escrita
dirigida a la Conselleria d’Educació per saber quines són
aquestes dades pel que fa a l’any passat.

La pandèmia ha empitjorat, és cert, la situació envers de
l’absentisme escolar, ja que  a les situacions d’absentisme
habitual es va sumar al darrer trimestre del curs passat la crisi
sanitària de la COVID-19 que va provocar el confinament de
tota la població i la finalització del curs d’una manera
telemàtica, el que va suposar, amb paraules del propi conseller
d’Educació -com també s’ha dit aquí-, Martí March, que un
miler d’alumnes o un milenar d’alumnes quedassin despenjats
del sistema educatiu a causa de l’escletxa digital. No sabem
quants d’aquests alumnes es varen tornar a enganxar i penjar
del sistema educatiu, és una altra de les preguntes que hem
registrat per escrit al conseller perquè ens digui quins es varen
sumar i quins varen passar a engrandir aquesta llista
d’abandonament definitiu.

És evident que s’han d’augmentar els esforços per tota la
comunitat educativa i per ells per tal de prevenir, detectar i
intervenir l’absentisme escolar ja que ajudaria a reduir els
abandonaments prematurs a l’ensenyament. 

En qualsevol cas, aquesta proposició no de llei ens agrada
si no fos perquè pensam que, ja que els partits que conformen
el Govern són els mateixos partits que estan aquí representats
a la Comissió d’Educació ja ho haguessin pogut intentar i
aconseguir, i no crec que vostès hagin d’instar el Govern que
ho faci, sinó que el Govern ja ho hauria d’haver fet o hauria
d’estar fent tot i les dificultats que ens trobam.

Tenim protocols, és cert, d’absentisme escolar del 2016,
però encara hi ha una instrucció del 19 d’octubre de l’any
passat que estableix unes pautes als centres educatius en relació
amb l’absentisme escolar per al curs 2020-2021, i seria
convenient, com estableix el punt 1 de la proposició, actualitzar
aquest protocol per adaptar-lo a aquesta nova normalitat
causada per la pandèmia.

Estam a favor de trobar el màxim consens i participació de
tota la comunitat educativa per establir eines de prevenció de
l’absentisme escolar, tal com diu el punt 2 de la proposició. És
a dir, la teoria ens encanta, però creiem que si querer es poder,
voler és poder, i esperem que facin arribar per WhatsApp o per
via telemàtica o per burofax al Govern aquesta petició perquè
facin via a arreglar les coses.

Gràcies. Nosaltres hi votarem a favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. No assisteix el Grup Parlamentari Mixt.
Per tant, donarem la paraula per contradiccions als grups
proposants. Per Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Bueno, agradezco a los grupos
parlamentarios que van a darle apoyo y también quiero
remarcar algunas cosas. No se trata de que el protocolo de
absentismo escolar para las Islas Baleares, que se aprobó en
2016 haya fracasado, nadie dice que haya fracasado, y no se
entiende así y es una hipocresía decir que ha fracasado, lo que
se está pidiendo aquí es que se adapte y se amplíe según las
circunstancias sobrevenidas a consecuencia de la nueva
normalidad. 

Esto requiere aclarar varios conceptos, son unas nuevas
necesidades que, debido al desconocimiento que existía, no se
podían haber previsto y ahora de lo que se trata es de adaptar
ese protocolo a la nueva normalidad. Una nueva normalidad
que ha implicado la semipresencialidad, que ha implicado que
ha traído unos problemas sociales y económicos que han
afectado duramente a las familias, que han afectado también a
las rutinas de los estudiantes, incertidumbre, unas cifras de
muertes escandalosas; todo esto ha afectado mentalmente,
aunque haya partidos de la derecha que no lo quieran ver, ha
afectado al funcionamiento ordinario de las aulas y también al
rendimiento de los alumnos. 

Es necesario y creo que es necesario reivindicar que existe
un profundo desconocimiento de la nueva normalidad cuando
no se quiere aceptar esta proposición no de ley porque sin lugar
a dudas no estamos hablando de la misma situación que existía
en el año 2016, a pesar de que el absentismo escolar existe y es
un problema estructural, digamos, de las Islas Baleares. El
absentismo escolar no lo ha traído este gobierno, no lo ha
traído este gobierno que precisamente este gobierno ha puesto
sobre la mesa los presupuestos más elevados en educación de
la historia de las Islas Baleares, con una bajada de las ratios
más evidente de los últimos diez años, con la mayor apuesta
por la contratación de profesorado de la historia de las Islas
Baleares, y cuando, además existe esa situación..., votar...,
bueno, cuando realmente en el absentismo escolar estos
porcentajes vienen año tras año, gobierno tras gobierno.

Esta nueva normalidad es una situación, Sra. Riera,
anormal, es una situación que está afectando a una gran
mayoría, a la gran mayoría de las personas, y evidencia una
desconexión total que lo único que da es muchísimo miedo
pensar que en algún momento usted estuvo al frente de la
Conselleria de Educación y obvió que los porcentajes de
absentismo posiblemente eran mucho mayores que los que se
están barajando ahora, y que durante, además, unos años con
esos datos tan graves y peores que los actuales la educación de
la juventud en las Islas Baleares estuvo en sus manos.

Por lo demás, gracias a todos los grupos parlamentarios que
aceptarán, como digo, actualizar ese protocolo y adaptarlo a la
situación de nueva normalidad que lo requiere y a esa
participación entre administraciones, familias y centros

educativos para elaborar un documento marco que actúe como
prevención del absentismo escolar, a pesar de todas las
directrices y todas las circulares que se han enviado por parte
de la conselleria durante este año de pandemia para atajar y
poner solución al absentismo escolar, que, según el sindicato de
docentes ANPE, por cierto, coincide en un informe al inicio del
curso escolar que no hay datos significativos de absentismo en
el archipiélago -de absentismo debido a la pandemia. De lo que
estamos hablando aquí, en este protocolo de absentismo de las
islas Baleares, es del absentismo generalizado que -ya digo- ni
lo ha traído este gobierno y la Sra. Riera desconoce. Y me da
mucho miedo que esas cifras pues fueran totalmente
desconocedoras para ella cuando estaba en la Conselleria de
Educación. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Gràcies, Sr. President. Jo voldria ser breu, el que passa és
que sí que m’agradaria fer una sèrie de puntualitzacions. 

En primer lloc, donar les gràcies a tots els grups que donen
suport a la iniciativa, crec que és una iniciativa que suma, crec
que és una iniciativa que intenta sumar, que intenta no resoldre
quelcom que porta molt de temps sense resoldre però sí que
intenta aportar en positiu, aportar en positiu per millorar les
condicions. 

L’absentisme..., aquí s’ha barrejat, aquestes paraules es
barregen de manera, curiosament, no sé si de manera voluntària
o involuntària, però absentisme i abandonament i fracàs escolar
es barregen però són conceptes molt diferents. Precisament, per
evitar l’abandonament el que hem d’evitar és l’absentisme. I
moltes de les causes de l’absentisme, no ara, de sempre ha estat
el reconeixement social del paper de l’escola.

Amb aquest discurs que alguns grups d’aquí -especialment
els grups de la dreta- que tot és un caos, que tot és fatal, que tot
està, vaja!, que és horrorós tot!, l’únic que fem és desprestigiar
els centres educatius, l’únic que fem amb aquest discurs que
“tot està malament, tot està malament” és llevar prestigi als
centres educatius, amb aquest discurs de restar, restar, restar,
perquè és l’únic que intenten, restar, l’únic que fem és llevar
qualitat als centres educatius. I això l’únic que fomenta és
l’absentisme escolar, perquè si els centres educatius no tenen
un suport social de cada vegada és més difícil fer anar els
alumnes als centres educatius, i en primària es pot portar però
en secundària, i li ho diu, una persona que és professor de
secundària i sé de què parl, és complicat.

A més a més, l’únic que demanem en aquesta iniciativa és:
han aparegut unes circumstàncies noves derivades de la situació
de la pandèmia, per tant intentem actualitzar els protocols,
intentem actualitzar els protocols; intentem sumar, intentem
aportar quelcom positiu per evitar aquest abandonament, per
evitar aquest absentisme i per evitar, en definitiva, aquest fracàs
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escolar, que no és escolar, és educatiu, perquè és el fracàs del
sistema, és el fracàs del sistema que no hem estat capaços
d’atraure adequadament els alumnes als centres educatius. 

Per tant, jo crec que aquesta iniciativa, malgrat pesi a molts,
és una iniciativa que és en positiu i que tracta és de sumar i no
restar, i del que tracta és de millorar la imatge que es té dels
centres educatius, es tracta de sumar, es tracta d’avançar, es
tracta de millorar la qualitat del sistema educatiu. 

Res més, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, que et critiquin per plantejar en seu
parlamentària l’actualització d’un protocol amb tot el que hem
tengut aquest darrer any, és que no..., la veritat és que jo no ho
acab d’entendre, la veritat. És bo, és sa, és democràtic dur
aquestes qüestions a aquesta casa, al cap i a la fi per a qualque
cosa la tenim, i la tenim per a això, precisament, per plantejar
qüestions que ens afecten, que poden preocupar la societat i
que hem de fer arribar a qui gestiona. 

La Sra. Riera parlava de fracàs, és clar, jo crec que un
fracàs és que la gent se senti cridada a fer feina als 16 anys; és
un fracàs que la gent es trobi als 35 amb feines de baixa
qualificació perquè no té formació; és un fracàs que fins al
2016 no s’aprovàs un protocol contra l’absentisme.

I Sra. Riera, va ser un fracàs la seva gestió i el poble li ho
va dir clar, jo crec que..., és que més clar no va poder parlar, la
gent. 

Per tant, crec de veres, sincerament li ho dic, jo ja puc
entendre que la “madrilenyanització” de la política aquestes
darreres setmanes i les que venen serà molt important, i molta
gent del PP vol ser l’Ayuso de la seva comunitat per evitar que
l’extrema dreta li faci el sorpasso, però, al cap i a la fi, som a
la Comissió d’Educació, dijous horabaixa, el dia abans de Sant
Jordi i no crec que faci falta ser l’agressiva que ha estat vostè,
tenint en compte també la seva època gestionant, però, bé,
cadascú a ca seva ho fa així com troba. 

Res més, president. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molts gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 14955/20. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

11 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

Cap vot en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 14955/20, contra l’absentisme escolar. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 14979/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
per una qualitat digital als centres educatius.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una
denúncia i una reclamació que hem vengut sentint una i altra
vegada per part de la comunitat educativa, sobretot per part
dels professors de molts de centres d’aquestes illes i també de
pares i alumnes. L’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària
de la COVID-19 va suposar el tancament dels centres educatius
en format a distància, parlam del curs 2019-2020. Ja en aquell
moment es varen posar en evidència les mancances pel que fa
a recursos materials per impartir els continguts curriculars a
distància i posar de manifest la necessitat d’accelerar el procés
de digitalització a l’ensenyament educatiu, en general, i als
centres docents, en particular.

Les mesures sanitàries imposades per la Conselleria
d’Educació, juntament amb la Conselleria de Salut, han fet
imprescindible l’ús, per part dels centres docents, de tot un
seguit d’eines digitals que o no tenen o bé estan obsoletes o bé
estan desactualitzades. El Pla de digitalització establert per la
conselleria no ha arribat a tots els centres educatius de Balears.
Els centres docents ni estaven preparats al març ni ho estan al
setembre.  He de recordar que a aquesta proposició no de llei
la vàrem registrar el 2 d’octubre de l’any passat però en
qualsevol cas pensam que està absolutament vigent. 

El que ha passat des de llavors fins avui és que a la realitat
els centres que imparteixen classes a partir de segon d’ESO han
optat per posar tasca als alumnes que quedaven a casa, ja que
no han disposat dels mitjans tecnològics suficients per realitzar
classes virtuals i presencials a la vegada. Això ha suposat una
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minva en la qualitat d’ensenyament, en la motivació, també en
el seu aprenentatge perquè els alumnes, a partir de segon
d’ESO, han vist reduïda a la meitat les hores lectives que han
rebut de manera efectiva. Així que el material de què disposen
molts dels centres, a més de ser insuficient, està obsolet,
manquen ordinadors que estiguin en bon estat tant per al
professorat com per a l’alumnat, pantalles digitals i sobretot
webcams perquè els que queden a casa puguin seguir al mateix
temps la classe juntament amb els companys que hi són
presencialment i també perquè el professorat pugui fer les
reunions de coordinació entre el claustre a les hores de
permanència al centre. 

Unes eines digitals que són imprescindibles, que ens avisen
del que ve i de quin és el futur i, per tant, nosaltres proposam
que la Conselleria d’Educació, amb la màxima celeritat que
sigui possible, doti adequadament i suficientment els centres de
les Illes Balears de tot el material digital necessari per
possibilitar, per una banda, el compliment de les mesures
sanitàries i, a la vegada, dur a terme un ensenyament de
qualitat, independentment que l’escenari sigui el que sigui;
parlàvem d’escenari A, d’escenari B i d’escenari C, un
llenguatge que va ser nou però que ja tenim absolutament
internalitzat o interioritzat. 

També instam la conselleria a garantir el servei efectiu de
manteniment constant d’aquests equipaments tecnològics de
tots els centres educatius. Sabem que qualque compra s’ha fet
però és clarament insuficient a hores d’ara, quan ja estam en el
curs 2020-2021 i la pandèmia, lluny d’anar-se’n, forma part de
la nostra vida quotidiana des de fa massa temps.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Bé, avui és un horabaixa de constatació
de la inactivitat de la Conselleria d’Educació de la Sra.
Armengol, abans ho hem vist amb una iniciativa que constata
que els protocols contra l’absentisme no han funcionat, i ara
que no ha funcionat el repartiment de recursos digitals. Jo no
sé, Sra. Pons, si la seva intenció, igual que la del PSOE, de
MÉS, o de Podem és despretigiar o prestigiar els centres
educatius, com deia el Sr. Casanova, però el que sí és evident
és que és constatar que qualque cosa no ha funcionat, no hi ha
hagut previsió abans del curs, no hi ha hagut inversió adequada
en ordinadors durant el confinament, no hi ha hagut seguiment
per part de la conselleria de les situacions difícils i cruels que
han dit els psicòlegs que han tengut els nins durant aquesta
pandèmia, que encara tenen, i no hi hagut polítiques
transversals entre Educació, famílies, o Serveis Socials, no ha
funcionat cap d’aquestes actuacions que havien de funcionar,
perquè el curs fos mínimament perjudicial per als nins.

Ja vàrem fer nosaltres una iniciativa en matèria digital, que
era presentar la proposta al Govern de l’Estat de fer un pla de
xoc de lluita contra les dificultats digitals, que va sortir

endavant gràcies al suport de molts de grups, casualment en
contra PSOE, MÉS per Mallorca i Podem, que generalment
s’oposen a les iniciatives, encara que siguin positives, dels
grups majoritaris de l’oposició.

I nosaltres li desitjam més sort en aquesta iniciativa, que va
un poc en la mateixa línia. Nosaltres, amb preguntes escrites
que hem fet a la conselleria durant aquest temps, hem demanat
a veure com s’havien repartit els ordinadors, si hi havia
recursos suficients, i es va posar en evidència que determinats
cursos importants, com cinquè i sisè de Primària, que són
recursos bàsics, que no són d’ESO, que són nins que ja tenen
recursos, com tenen mòbil, iPad, o tenen chromebook, aquests
nins de cinquè i sisè de Primària que tenen unes edats
importants a nivell educatiu, no varen tenir aquests recursos.

També vàrem demanar com havia anat el repartiment en
funció del percentatge de centres que ho havien demanat i dels
4.000 recursos que s’havien demanat, entre ordinadors i
connexions wifi, havien arribat aproximadament la meitat a
final de curs.

La veritat és que qualque cosa diuen les xifres més que les
paraules, siguin o no agressives, siguin contundents o siguin
vehements, les veritats són les veritats. Per part de l’esquerra es
diu sovint que no es podia preveure la pandèmia, és clar que
no, la pandèmia no es podia preveure, però la gestió sí es podia
millorar. Vostès varen experimentar durant el confinament,
evidentment en el curs 19-20, però ja en aquest curs 20-21 no
hi ha excusa. Pensam que la papereta dels grups que donen
suport al Govern és molt difícil avui. En tot cas, Sra. Pons,
esper que li donin suport, ben igual que n’hi donarem nosaltres
i ben igual que vostè va donar suport al Pla de lluita contra
l’escletxa digital. 

Pensam que són iniciatives que no haurien de ser
ideològiques, que són pedagògiques, que són educatives, que
són necessàries per a la formació dels nins, en uns temps tan
difícils com aquests i haurien de tenir el suport de tots els grups
i sobretot haurien d’arribar aquests mandats parlamentaris a la
conselleria, perquè fes qualque cosa per millorar aquesta gestió
que ha dut fins ara.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Bueno, al inicio del curso la brecha
digital era uno de los problemas que más preocupaban a la
generalidad de los grupos parlamentarios y era un asunto muy
grave al que se estaba enfrentando el sistema educativo por
primera vez. Como tal, se sucedieron a lo largo del inicio del
curso y a lo largo de todo este curso, se han ido sucediendo
iniciativas de todos los grupos parlamentarios, solicitando la
incorporación de una nueva metodología basada en la
educación digital, de formación al profesorado y también al

 



EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 46 / 22 d'abril de 2021 741

alumnado y una mayor financiación, para evitar precisamente
que se ahondara y se profundizara en las desigualdades.

Recuerdo que decíamos, sobre todo, particularmente,
algunos grupos parlamentarios, que había que llegar a todas las
casas, que había que contemplar todas las realidades. Y
también decíamos que no podíamos permitirnos una educación
de peor calidad, que no podíamos dejar a una generación
perdida y a una generación atrás. Y es que nosotras, y en esto
estamos orgullosas de este gobierno, siempre se ha mantenido
combativo y vigilante, precisamente para que hubiese suficiente
dinero para la educación pública, para adaptarla a la nueva
situación derivada de la pandemia y eso se refleja en los
presupuestos generales de la comunidad autónoma.

Por suerte, como digo, este Gobierno tanto a nivel
autonómico como a nivel estatal, ha sabido poner el foco en la
parte de la sociedad que más lo necesita, ha sabido trazar
políticas de justicia social, por las cuales se han tenido en
cuenta las necesidades y las realidades que hay en cada casa, tal
y como se pedía, eso es lo que tenemos; eso queríamos, eso se
pidió desde el primer día que se declaró prácticamente la
pandemia y eso es lo que los gobiernos, tanto autonómico como
del Estado, nos han proporcionado.

En el curso 2020-2021, el modelo de enseñanza basada en
las tecnologías podría haber aumentado las desigualdades, y
ante eso hay que decir, y los datos demuestran que así ha sido:
la brecha digital ha sido mínima, se ha actuado con previsión,
se ha actuado con rapidez; la administración es cierto que no es
todopoderosa, pero sí que tiene la obligación de actuar como
escudo protector que frene la profundización de las brechas
sociales que nos diferencian, y eso es lo que ha pasado en
Baleares, se diga lo que se diga.

La escuela ha tenido que adaptarse en su diseño para
atender al aprendizaje del alumnado, sin perder la eficacia
frente a una educación digital, novedosa, imprevista, a la cual
ha tenido que adaptarse profesorado y alumnado en un tiempo
récord. 

Por parte de la conselleria, tal y como se establece aquí en
esta iniciativa, se ha dado el material digital necesario para
posibilitar el aprendizaje on line y se hizo un plan en su
momento, se aprobó un plan digital de contingencia que incluía
la organización digital del centro y también del alumnado.
También se pusieron todos los recursos necesarios para ampliar
y proporcionar una formación adecuada para los docentes,
también para el equipamiento tecnológico de todos los centros
y la coordinación con el IBSTEAM.

Se ha activado también una plataforma de ayudas a familias
y alumnos, para dar respuesta a problemas que pudieran
encontrar con la competencia digital y encontrar recursos,
actividades formativas en todo este ámbito digital. Se han
hecho préstamos de dispositivos a alumnos que no lo tenían y
además se ha puesto más de medio millón de euros para adaptar
digitalmente las escuelas, todo en una situación sobrevenida y
en un tiempo récord. 

Nosotras estamos de acuerdo, aceptaremos esta iniciativa
porque nos parece esencial seguir trabajando para que esa

brecha digital no vuelva a ampliarse, para que en todo
momento haya un mantenimiento constante, como os dice aquí
la iniciativa, de los equipamientos tecnológicos, de los centros
educativos, pero también de formación del profesorado y todas
las cuestiones que ya existen. Por desgracia, se van a tener que
mantener en el tiempo, para que no falte nunca una previsión,
para que no falten los recursos, ni materiales, ni digitales, ni
personales que se requieran, para que siempre haya dinero para
la educación.

Y respecto al cumplimiento, en el apartado primero, cuando
se solicita el cumplimiento de las medidas sanitarias contra la
COVID, creo que queda más que aclarado que después de los
11 protocolos que han aprobado...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... desde el Govern y la responsabilidad de los docentes y la
responsabilidad del alumnado, se han cumplido las medidas
sanitarias contra la COVID de una manera satisfactoria, de
manera que los centros escolares no han sido foco de contagios.

Por lo tanto, sí que votaremos a favor de esta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Uno de los problemas y necesidades
educativas que ha puesto sobre la mesa esta crisis sanitaria y la
COVID-19, ha sido precisamente la brecha digital tan grande
en nuestro país y en nuestra comunidad. 

Una brecha digital que pone de manifiesto la brecha social
que existe y la realidad a la que esta comunidad autónoma tiene
que hacer frente. Supuso un cambio de metodología de la noche
a la mañana y una adaptación por parte de los profesores, los
docentes, los equipos directivos, pero también una adaptación
de las familias de nuestras islas y valga una vez más el
reconocimiento a todos ellos. 

Daremos apoyo a esta iniciativa, por supuesto, va en la linia
de propuestas que ha hecho mi grupo parlamentario relativas a
combatir y a minimizar esa brecha digital. Aquí lo que se pone
también de manifiesto es una brecha digital entre centros
educativos, y creo que esta proposición no de ley es una
constatación de que el plan de digitalización no ha llegado a
todos los centros, como ha dicho y ha expuesto perfectamente
la Sra. Pons, y que esto puede generar una brecha digital entre
los centros educativos que no podemos permitirnos.

Estamos de acuerdo en que las herramientas son
completamente insuficientes aún, y que la conselleria no ha
hecho los esfuerzos suficientes y necesarios, como he dicho en
la anterior proposición no de ley, para que estas clases que,
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debido al sistema de presencialidad y al escenario B o C, pues
están siguiendo sus clases muchos jóvenes de nuestras islas
desde sus casas, en este sistema de semipresencialidad que
nosotros apostábamos porque se hicieran los esfuerzos
necesarios para que los días que no se puede acudir al centro
educativo se puedan seguir las clases en línea, on line, y esto
pues no ha sido ni es por ahora una realidad en nuestras islas.

También nosotros, mi grupo parlamentario en el mes de
mayo registró y se votó una proposición no de ley por
unanimidad en el Parlamento y en esta comisión, en la que
pedíamos, aparte de este plan de digitalización para los centros
educativos, también un refuerzo en la formación del
profesorado en las competencias digitales para proporcionarles
las capacidades necesarias.

Desde Ciudadanos creemos que se tiene todavía que
trabajar profundamente en esta tarea por parte de la conselleria
y daremos apoyo, como ya he dicho, a esta proposición no de
ley. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Ho hem dit moltes vegades en aquesta
comissió, la COVID ens ha posat damunt la taula la
digitalització de l’educació, hem pegat de morros damunt la
qüestió.

Sabem que la conselleria hi fa feina, molt probablement -
com ha dit la Sra. Pons- s’hauria de fer més via, haurien de ser
més ràpids, però també entenem les dificultats de
l’administració.

Hi votarem a favor, hi votarem a favor perquè és la
constatació d’una realitat i d’una necessitat, per tant, no
s’entendria un vot contrari a aquesta proposta. Però sí que
voldria posar en valor la feina feta fins a dia d’avui per part de
la comunitat educativa, la feina feta per part de famílies, equips
directius i claustres perquè s’han desviscut per poder donar el
material al màxim de gent possible. Les famílies han fet tot el
que han pogut, tot el que ha estat en les seves mans, tant el
temps del confinament com al principi del curs escolar
d’enguany. Sabem que els equips directius i els equips docents
han fet exactament el mateix perquè tothom pogués..., o el
màxim de gent possible pogués gaudir dels equips necessaris
per fer la feina.

I si m’ho permeteu, tot i discutir una proposició no de llei
que parla de digitalització, vull dir que som a la Comissió
d’Educació, Recerca i Cultura i demà és Sant Jordi, Dia del
llibre, em permetré el luxe de convidar-los a tots demà a
passejar, a gaudir i a comprar llibres a les llibreries del seu
poble, de la seva ciutat, de la seva barriada, gaudir dels llibres
és gaudir de la cultura i llegir és una de les pràctiques més
saludables que es coneixen a dia d’avui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros vamos a votar a favor, nos
parece que es una proposición no de ley que acierta, que es
adecuada, sobre todo cuando habla de “dotar adecuadamente y
suficientemente los centros de las Islas Baleares de todo el
material digital necesario”, porque evidentemente esto no se ha
hecho y esto deja en evidencia las múltiples declaraciones y
comparecencias del consejero de Educación, el Sr. March, que
dice justo lo contrario.

Evidentemente no se ha hecho y nosotros consideramos que
es adecuada esta proposición, compartimos además el
contenido de la misma y por eso votaremos favorablemente.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres consideram que parlar
de digitalització de centres és un tema del qual sempre parlam
darrerament moltíssim, però és un tema també que ve de lluny,
eh?, no és un tema que ve d’ara, sinó que ve de fa uns quants
d’anys.

La proposició no de llei planteja diferents elements.
Nosaltres... ja li ho dic i li ho avanç, Sra. Pons, que hi votarem
a favor, perquè consideram que en digitalització i en noves
tecnologies de la comunicació i de la informació el que es
compra avui queda obsolet demà. Per tant, dir que necessitam
una actualització permanent de sistemes informàtics o dels
materials o de les eines informàtiques de què disposen els
centres educatius és imprescindible ara i ho ha estat sempre.

Vull recordar que a la legislatura 2011-2015 els centres
educatius tenien material informàtic i la inversió en
actualització d’eines tecnològiques va ser zero. Per tant, crec
que a partir d’aquí en podem parlar.

Després ve la Sra. Riera i s’instal·la, com sempre, en el no,
no, no, no, no, no i no, li agrada dir que no perquè així... queda
com que..., no ho sé, davant la comunitat educativa és molt
reivindicativa. No. Tornem dir el mateix, jo crec que negar que
s’han invertit quasi 6 milions d’euros en el procés de
digitalització als centres de les Illes Balears és negar la realitat
i voler negar la realitat. Per molt que digui que no, que s’ha fet
malament, etc., idò no, perdoni, sí que s’han fet coses, s’han fet
coses: s’han comprat ordinadors, s’han posat ordinadors als
alumnes més vulnerables, s’han facilitat connexions a través de
targetes SIM, hi ha hagut un pla digital de contingència per
poder avançar, IBSTEAM s’ha posat en marxa i ha fet
formació perquè, és clar, la digitalització no sols consta de
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comprar un chromebook o un ordinador i ja està, no, consta de
comprar ordinadors, tenir web, tenir connectivitat adient perquè
la connectivitat és important, i tenir... i això ha estat molt
important, augmentar les competències digitals de tota la
comunitat educativa, del professorat, que també feia falta, de
l’alumnat i de les famílies perquè, per poder avançar en la
digitalització de l’educació, hem d’augmentar en les
competències digitals i sobretot ampliar en materials.

És clar, nosaltres li donarem suport perquè realment aquí es
demana el manteniment constant d’aquests equips... li donem
la raó, és a dir, fa falta mantenir-los per poder tenir una
educació de qualitat.

I avançar en aquest canvi, és a dir, si alguna cosa ha fet
aquesta pandèmia ha estat fer-nos canviar de xip d’avui per
demà. El procés de digitalització, que era una cosa que no ve
d’ara, sinó que ve de fa molt de temps, el dia 15 de març del
2019 va fer un salt estratosfèric i es va posar en marxa, però, és
clar, aquest canvi també ha generat un canvi important que és
el canvi de la concepció de l’educació. També hi ha un canvi
molt important perquè passem d’una educació més de caràcter
presencial, més de caràcter conceptual a un altre tipus
d’educació més de caràcter competencial, etc.

Per tant, hi ha un canvi substancial i en això també hem
d’anar..., tot no es pot fer d’avui per demà, és va avançant, que
s’hi va invertint? Sí.

Després, jo volia parlar també que aquí s’ha parlat de
l’escletxa entre centres, és a dir..., hi ha escletxa entre centres,
és clar, perquè hi ha centres que, en funció de les seves
condicions, si són més urbans, si són més rurals, si tenen major
connectivitat, menor connectivitat, etc., han hagut de fer
diferents actuacions.

En definitiva, i amb el que volia acabar: el procés de
digitalització està en marxa, el procés de digitalització s’ha fet
de manera adequada per poder avançar en el canvi de
situacions a causa de la pandèmia, el procés de digitalització
s’ha millorat i, en definitiva, li donarem suport perquè el que
hem de continuar és per aquest camí, pel camí de la
digitalització dels centres. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, agrair de
tot cor el suport unànime d’aquesta cambra a aquesta
proposició no de llei del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, que el que intenta simplement és millorar les coses; és
a dir, és ajudar, és intentar que els nostres infants tenguin tot el
que necessiten, bé, infants i adolescents tenguin tot el que
necessiten per poder tirar endavant amb la seva educació i això
signifiqui que tenguin un futur millor i més format, que
precisament en parlàvem a una proposició no de llei anterior. 

A la Sra. Riera, del Partit Popular dir-li que gràcies, no
volem desprestigiar, tot el contrari, la comunitat educativa, que
vostè ha dit no sé exactament el què, però de fet pensam que si
el curs escolar ha anat tan bé pel que fa a la sanitat i pel que fa
als resultats dels nostres alumnes que han pogut dur el curs
endavant és, precisament, per la comunitat educativa, és a dir
pels directius, pels professors i per suposat per les famílies, que
també han fet de mestres a qualque moment puntual.

Estic d’acord amb vostè que no és suficient tot el que tenim
i també estic d’acord que de vegades, la immensa majoria de
vegades, el Govern el que fa és donar xifres globals, amb la
qual cosa queden com a molt bé, perquè són xifres grans, però
està clar que, efectivament, com deia la Sra. Santiago, no són
totpoderosos i no arriben a totes bandes, ni molt manco,
deixi’m afegir.

Sra. Riera, hem tengut sort, tenim la sensació amb aquesta
proposició no de llei, per tant és la sort que tendran els nostres
alumnes i també tots nosaltres que volem això, una educació de
qualitat per als nostres alumnes. 

A la Sra. Santiago d’Unides Podem vull dir-li que sí,
teníamos que llegar a todas las casas, però, com vostè sap
perfectament i per això creiem que hi vota a favor, no ha estat
així. Vostè ha dit “decíamos”, però a nosaltres ens agradaria
que en lloc de “decíamos” diguéssim “hicimos”, quan passi tot
això, que ho haguem fet i ho haguem aconseguit entre tots. És
vera que els pressuposts de la comunitat eren grans però, així
i tot, hi ha coses que encara no estan solucionades.

I reconeixem l’esforç, que quedi clar que el reconeixem, és
a dir, nosaltres no volem destruir tots els esforços que s’han fet,
ara bé, crec que hem de continuar insistint i tenir clar que és
una inversió, no una despesa, això és una inversió de futur,
personal i també material i digital, però personal sobretot per
a les nostres alumnes. 

A la Sra. Guasp, de Ciutadans, vull donar-li les gràcies pel
seu suport, totalment d’acord amb el reforç dels professionals
per poder adaptar-se a aquesta nova realitat que ens ha vengut
de cop i ens obliga a espavilar-nos en qüestió de mesos, cosa
que ens plantejàvem però que hagués estat a un futur molt llarg,
però això aprofitem-ho, facem que això sigui real en poc temps. 

I, per altra banda, al Sr. Diputat de MÉS, Joan Mas, vull
dir-li que vostè ha posat en valor la feina de la comunitat
educativa, hi estam absolutament d’acord i creiem que el 90%
del mèrit és seu, -el 90% del mèrit és seu-, per tant, nosaltres,
chapeau! a la feina que han desenvolupat i desenvolupen.
D’acord que demà anirem a passejar per Sant Jordi per comprar
un llibre i honorar com hem d’honorar aquest sant i la cultura. 

Al Sr. VOX de Campos, moltíssimes gràcies, pel seu suport.

I al Sr. Casanova del PSOE, vull dir-li que sí, és vera, no ve
d’ara, vostè ho ha dit, la problemàtica és antiga però ara tenim
l’oportunitat, com vostè ha dit, ens pitgen pels peus, idò
haurem de córrer i d’espavilar i fer que això sigui real. Així que
hem de fer oportunitat d’aquesta necessitat.
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Gràcies a tots pel suport i esperem que, sobretot, facin via,
al Govern, a escoltar les nostres reclamacions. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. En vista de la unanimitat de manera
favorable, entenc que podem donar per assentiment aprovada
la proposició?

D’acord, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 14979/20, per una qualitat digital als centres
educatius. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, desitjar-los un bon
Sant Jordi, un bon Dia del llibre, i bones lectures a tots i a totes.
S’aixeca la sessió.
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