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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui, disculpin els minuts de retard, les persones que
hagin pogut estar afectades i les persones que ens segueixin de
manera telemàtica.

En primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions? D’acord, entenc que no.

Compareixença RGE núm. 1762/21, del conseller
d’Educació i Formació Professional, sol·licitada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears i acordada
per la comissió el dia 11 de març del 2021, per explicar les
línies d’actuació futures de la nova conselleria.

Passarem al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença del conseller d’Educació i Formació
Professional, per explicar les línies d’actuació futures de la
nova conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm.
1762/21 i acordada per la comissió de dia 11 de març del 2021. 

Assisteix a la sessió el Sr. Martí Xavier March i Cerdà,
conseller d’Educació i Formació Professional, acompanyat de
la Sra. Aurora Bonnin i Soler, assessora parlamentària.
Benvinguts els dos.

Té la paraula el conseller per tal de fer l’exposició oral per
un temps màxim de trenta minuts. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, bona tarda. Gràcies per ser aquí, gràcies per la
invitació, entre cometes, de poder fer una compareixença en
relació amb la proposta que ha fet El Pi. En primer lloc vull dir,
ho dic per a tothom i sobretot per a la Sra. Riera, que avui m’he
vacunat, avui m’han vacunat. Per tant, si tenc qualque
indisposició, és a causa de l’AstraZeneca, sobretot per això.

Bé, en tot cas jo -com dic- reiter sempre el meu compromís
de comparèixer en el Parlament sempre que se’m reclami. Jo sé
que a mi m’agraden els debats, però els debats en què puguem
parlar amb més tranquil·litat, a mi els debats de dos minuts mai
no m’han agradat, però és evident que aquestes són les regles
del Parlament. 

En tot cas sí que vull dir que nosaltres hem intentat al llarg
d’aquest curs, un curs complicat, un curs complex, un curs
important, comparèixer i donar tota la màxima informació,
estam donant resposta a més de 2.000 preguntes escrites i, a
més, totes les preguntes parlamentàries que hi ha i totes les
compareixences que he realitzat des que va començar aquest
curs i abans de començar aquest curs.

Però bé, jo com sempre, avui vull posar de manifest en
aquesta compareixença d’una forma clara el meu
reconeixement, com no pot ser d’altra manera, als equips
directius, als claustres de professors, als inspectors d’Educació,
a les famílies, als consells escolars, als titulars de centres
concertats, a tot el personal de la conselleria, EduCOVID, a

tots els ajuntaments i personal d’administració, a tot el personal
de neteja, per tota la feina feta durant aquest curs. Jo crec que
aquest és un tema que és una qüestió, no només d’agraïment,
sinó de posar de manifest la gran solidaritat que hi ha hagut per
part de tothom, perquè tenguem un curs com el que s’està
desenvolupant i sobretot crec que és important fer referència a
l’alumnat. 

Jo crec que l’alumnat ha demostrat una capacitat
d’adaptació a una situació jo diria no adequada, perquè és
evident que jo som dels que creuen que aquestes normes que
hem aplicat per raons sanitàries, han perjudicat i perjudiquen
evidentment emocionalment i físicament a l’alumnat i sobretot
jo pens a vegades en l’alumnat..., en els adolescents que en
definitiva jo crec que s’està, en funció d’aquesta pandèmia,
tallant tot allò que és una adolescència normal, una
adolescència que tots ja fa molts d’anys que hem viscut i que
tots recordam i que evidentment posa de manifest que aquesta
pandèmia sí que tendrà conseqüències.

I evidentment la primera qüestió que he de dir és que, com
podeu suposar, les línies generals d’aquesta nova, vella
conselleria són les mateixes, és a dir, l’únic que passa és que
evidentment hi ha hagut per part del Govern una remodelació,
i les competències que tenia aquesta conselleria antiga
d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, han passat a una
altra conselleria, però tota la resta és evident que segueix amb
les línies generals que nosaltres hem plantejat.

Per tant, plantejar canvis..., és a dir, una mica el que ha de
ser aquesta conselleria és evident que més que canvis, és el que
volem fer, o el que estam fent ara a partir d’ara, és a dir, a partir
del curs 21-22, que és un curs important i que de qualque
manera el nostre objectiu primer és finalitzar adequadament
aquest curs escolar. És evident que estam vivint un curs escolar
mai vist, mai pensat, mai imaginat, un curs escolar amb totes
les seves limitacions, és a dir, tots en som conscients i de
qualque manera el nostre objectiu era protegir l’alumne,
protegir l’alumne des del punt de vista sanitari i possibilitar el
màxim d’aprenentatge. És a dir, això era l’objectiu a principi de
curs i ja en vàrem parlar el mes de març, que vaig fer una
compareixença per fer una avaluació dels mesos d’aquest curs,
però evidentment nosaltres pensam que aquest era l’objectiu i,
per tant, nosaltres el que volem com a primer objectiu
d’aquesta nova, vella conselleria, és acabar el curs d’una forma
adequada, d’una forma segura, amb els millors aprenentatges
i evidentment amb el millor benestar emocional de l’alumnat.
Això és una mica el que nosaltres treballam en aquests
moments.

És evident que entre tots, evidentment, una de les coses que
més ens preocupa i per això s’està fent feina des de Convivèxit,
és el tema emocional; ens preocupa lògicament el tema dels
aprenentatges, faltaria més!, però és evident que a vegades
aquests mesos, primer de confinament i ara des de setembre en
una situació de protocols una mica rígids, però que han
demostrat una seguretat, evidentment el que ens preocupa és
aquesta qüestió, la part emocional, juntament amb la part de
l’aprenentatge.

Nosaltres evidentment hem fet des del principi un
seguiment de tots els centres educatius, per tal de veure els
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problemes que hi havia i hem intentat en la mesura de les
nostres possibilitats, donar resposta a les demandes que ens han
fet. Nosaltres i això ho vaig dir a la compareixença que vaig fer
el mes de març, és evident que el nostre objectiu és i serà una
escola segura, ja ho he dit abans i ara ho torn reiterar, és
evident que el nostre objectiu de cara al curs vinent és seguir
amb aquesta escola segura. 

No serà un curs totalment normal, també jo crec que n’hem
de ser conscients, per moltes raons, una perquè la COVID, la
situació de la pandèmia encara hi serà. És evident que hi haurà
altres variables que jo crec que són importants, tots els docents
estaran vacunats. Jo pens que un 70% de la població estarà
vacunada, esperem que tot el control de la pandèmia sigui més
ferm, cada vegada més, però no hem d’oblidar que serà aquí,
que de cada vegada estan sortint més variants, més variants, ara
la de l’Índia, però bé, sembla que sempre estaran sortint
variants, que mai no sabem com ens pot afectar a la salut de les
persones. I també cal dir i això també és important, que tenim
els adolescents que no estan vacunats, que no estaran vacunats. 

És evident que s’estan fent experiències, s’estan fent
investigacions per tal de veure quina vacuna pot ser per a
aquesta gent, per als joves i això és una qüestió important,
perquè jo des de la ignorància que tenc com a..., no som ni
epidemiòleg, ni viròleg, ni tot això, som un simple lector de les
coses que van sortint i evidentment una persona que ha de llegir
aquelles coses que són importants per a la seguretat de l’escola,
a nosaltres el que ens preocupa és que si la majoria de la
població està vacunada, no sabem què pot passar amb els
sectors, amb els joves que no estiguin vacunats. Per tant, no
sabem si hi pot haver qualque variant i això evidentment és una
preocupació que tenim des d’ara i realment per això estam
treballant ja, i ara diré quins són els punts sobre els quals estam
treballant. No hi ha encara decisions, jo vull que es tengui clar,
perquè encara estam a final d’abril, evidentment que ja
començam a treballar en tots els aspectes, però clar, serà un
curs planificat, ha de ser un curs amb els protocols que hem de
pactar amb la sanitat, no només amb la Conselleria de Salut,
sinó amb el Ministeri de Sanitat que marcarà moltes coses. 

És evident que hem de compartir aquests protocols amb la
comunitat educativa. Hem d’intentar que realment les claus que
hi ha hagut perquè les escoles siguin segures, segueixin, des
dels grups de convivència amb la creació dels grups classe
necessaris, la política de continuïtat que hi ha d’haver, perquè
jo crec que una cosa important que no alterat des del nostre
punt de vista la coherència de les coses, és que els protocols no
han variat, jo crec que això és important, hi ha hagut matisos
poc significatius. Després evidentment EduCOVID haurà de
seguir evidentment, perquè és un element que ha donat molta
seguretat i molta tranquil·litat als centres, a més, totes les
xerrades que hem tengut amb directors i professors, posen de
manifest la forma com ha tranquil·litzat, com ha donat seguretat
als centres a l’hora de prendre decisions i en moments
d’incerteses donar elements de seguretat per a nosaltres és
important.

També vull posar de manifest un tema, que a més dels
recursos personals i econòmics que s’han incrementat, això és
una evidència, en aquest sentit jo crec que el Govern d’Espanya
ha fet una política que ha donat suport a les comunitats

autònomes i concretament a Educació amb el fons COVID, jo
crec que això és una cosa objectiva, podem posar si és més o
menys, però jo crec que és important. I després també jo ho
vull posar en valor, l’eficàcia de les polítiques de substitucions.
Vàrem crear un grup de substitucions ràpides, d’urgència i això
ha estat molt valorat pels centres educatius perquè quan hi ha
hagut professors en una situació de COVID hi hagut gairebé de
forma immediata un professor. I això ha donat tranquil·litat als
centres.

Per tant, és evident que segurament ha pesat més la part
sanitària que la part d’aprenentatge, però és que la part sanitària
era clau perquè l’aprenentatge es pogués fer, i els aprenentatges
s’han fet, i també ho vull reconèixer. A mi m’agrada, no faré un
striptease, però sí que faré una reflexió.

Tenim tres mesos de confinament amb tot el que va suposar
en l’àmbit escolar, tenim un curs escolar que no he estat
totalment educatiu, és un curs que té mesures sanitàries que
estan per damunt la part educativa, però evidentment crec que
és important i això a final de curs, i és una qüestió que em
compromet a posar i debatre, que són els resultats de les
avaluacions perquè nosaltres som els primers interessats a
veure quins són els resultats de les avaluacions. Per tant, volem
que les mesures si han estat eficaces aquest curs puguin ser un
element important de cara al 2021-2022.

Jo, que a vegades som positiu, no som triomfalista, sí que
som optimista, sí que posaria de manifest que -ho he dit moltes
vegades i crec que ho hem de dir- a Espanya, a totes les
comunitats autònomes que han gestionat l’educació podem
estar-ne orgullosos, si miram els països de l’entorn, Alemanya,
França, Itàlia, Portugal, en fi, Anglaterra..., han tancat les
escoles. Aquí el nombre d’escoles que han tancat és mínim, a
les Illes Balears no ha tancat cap escola. Per tant, crec que és
important posar de manifest aquest valor de l’escola segura i el
valor d’una escola que ha estat capaç de donar resposta a una
situació complicada. No ho dic per posar-me medalles, sinó per
incrementar l’autoestima del que és l’escola i del que és
l’educació que a vegades tenim una tendència per a mi
excessiva a plantejar els aspectes negatius.

Com deia, nosaltres hem començat a planificar el proper
curs 2021-2022. El mes de maig comença ja tot el procés
d’escolarització, ja es fa dins el model LOMLOE, evidentment
això també és una evidència. És evident que es farà
telemàticament de forma general i, per tant, ja tenim tota la
maquinària perquè això sigui així, és a dir, no ha acabat el curs
2020-2021 i ja estam començant el curs 2021-2022 i això és un
element que vàrem començar l’escolarització de forma
telemàtica el curs passat. És evident que pot crear problemes en
determinats sectors socials. Nosaltres per això tenim acord amb
ajuntaments i serveis socials perquè creim que ningú no ha de
quedar enrere per qüestions de l’escletxa digital, que és una
qüestió que és aquí i que s’ha posat de manifest, però sí que és
un tema important.

Començam a dialogar, hem començat a dialogar de forma
bilateral amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional,
sobre el proper curs. Properament tendrem una conferència
sectorial d’educació amb totes les comunitats autònomes i el
Ministeri d’Educació i Formació Professional no només per
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parlar d’això, del proper curs, sinó d’altres aspectes, però sí
que ens interessa i clarament vàrem dir al Ministeri d’Educació
que començàs a parlar amb el Ministeri de Sanitat perquè
algunes normes vendran determinades pel Ministeri de Sanitat
i, per tant, nosaltres per poder fer una bona planificació
necessitam gairebé les eines i els instruments per dur a terme
aquesta qüestió.

Evidentment nosaltres tots els protocols que hem de posar
en marxa, ho farem ... posarem en marxa les reunions de les
meses sectorials de la concertada, de famílies, de directors i
també el Consell Escolar. L’altre dia vaig anar al Consell
Escolar per presentar la liquidació del pressupost de l’any
passat i em vaig comprometre a, quan tenguem ja informació,
fer un debat amb el Consell Escolar de les Illes Balears per tal
de preparar, de plantejar el pròxim curs.

Estam treballant a nivell d’hisenda la pròxima quota de
professorat del curs 2021-2022, és a dir, un curs que
evidentment -torn a repetir-ho- no serà normal i ja diré sobre
quin escenari estam treballant i, per tant, necessitam ja veure
quina és la quota, tant en la pública com en la concertada. Torn
repetir: això serà objecte d’anàlisi dins les meses de
participació educativa que tenim a la Conselleria d’Educació.

Per tant, els objectius sempre, d’aquest pròxim curs, són
evidentment una vegada que haguem fet una avaluació i l’hem
de fer, l’avaluació, és a dir, una avaluació global, i, si les
mesures sanitàries han estat eficaces, i jo crec que sí, és evident
que a nosaltres ara ens interessa fer una anàlisi, una avaluació,
una valoració del que són els resultats d’aprenentatge. 
Ens interessa veure quins són els punts forts, quins són els
punts febles, en quines coses podem millorar, quins són aquells
col·lectius que han patit més aquesta situació... Per tant, això a
partir de l’avaluació del tercer trimestre, fent una avaluació
global, veient el tema de les promocions, de les repeticions,
dels nins amb necessitats educatives, de tot el tema de
semipresencialitat... serà el moment en què haurem de fer una
reflexió sobre la millora d’aquests processos d’ensenyança-
aprenentatge. Nosaltres som conscients que evidentment hi ha
hagut elements sobre els quals no només hem de reflexionar,
sinó que hem de modificar moltes coses.

Per tant, la situació sanitària és el que marcarà en qualsevol
cas el pròxim curs, és a dir, nosaltres si hem de tenir una
situació semblant a l’actual és evident que anirem a l’escenari
B, però seria absurd pensar que amb tot el procés de vacunació
que hi ha de docents..., jo vull recordar que fa cinc setmanes -
cinc setmanes- que no hi ha cap docent positiu, cinc setmanes.
Hi ha casos d’infants positius i això és fonamentalment per
reunions socials i familiars fora de l’escola. És a dir, a l’escola
els brots que hi ha hagut són insignificants. Crec que l’escola
és un bona murada per prevenir la COVID i s’ha demostrat. I
crec que això és important que es digui.

Per tant, si no hi ha docents, que fa cinc setmanes que no
tenen cap situació de positivitat en la COVID, és evident que
la vacunació ha estat un element, una variable. Estic convençut,
i això és una qüestió que per a nosaltres és fonamental de cara
al proper curs, que el mes de setembre jo esper que tots els
docents estiguin totalment vacunats de la primera i de la segona
dosis i per tant, puguem..., tot i que la primera dosi... vull

recordar que a Anglaterra amb una dosi s’ha vacunat molta gent
i que té un nivell d’immunització important i significatiu, i
nosaltres el que volem és seguir amb aquesta qüestió.

Ara vull concretar una mica més el que he dit perquè és una
mica el que m’interessa, a més pens que és segurament del que
haurem de parlar en properes setmanes, és a dir, jo ara estic
dient quines són les línies que nosaltres treballam, però no
tenim encara l’edició definitiva per raons òbvies.

Quins són els punts sobre els quals estam modificant...?
Nosaltres volem iniciar el curs 2021-2022 amb un escenari B
modificat -amb un escenari modificat-, amb la previsió de
passar a un escenari A modificat a partir del segon trimestre. 

Això seria una línia sobre la qual treballam, és a dir, no és
una cosa definitiva perquè -ho torn repetir- necessitam tenir
totes les normes del Ministeri de Sanitat que és el que marca
tots els protocols, però evidentment nosaltres d’acord amb
l’evolució de la pandèmia anam en aquesta situació...

Què vol dir un escenari B modificat? Per tant... Per cert,
nosaltres el que volem -i ho dic sincerament- és que el mes
d’agost...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... tothom descansi, que tothom pugui descansar com a mínim
d’una forma significativa. Estic parlant dels equips directius,
sobretot dels equips directius, dels mestres i del professorat i
que evidentment puguem tenir el mes de setembre en què la
gent hagi desconnectat, descansat, hagi agafat forces perquè ha
estat un curs llarg. Ho he dit moltes vegades, cada dia és dilluns
moltes vegades, no?, perquè hi havia l’ansietat, la preocupació
era una qüestió que ja cada dia teníem respecte d’això, cadascú
al seu nivell.

Nosaltres volem, proposam que es redueixi la distància de
seguretat, a 1,2 o a 1 metre, que considerem que és important.
Evidentment s’eliminarà -i això és un tema bàsic- la
semipresencialitat que hi hagut als cursos d’ESO, de batxillerat
i d’FP, per a nosaltres això és fonamental.

Crec que s’ha de revisar, d’acord amb la literatura científica
sobre el tema de la neteja. És evident que s’ha demostrat que hi
ha coses importants, el tema de la ventilació, el tema de la
mascareta i altres variables són importantíssimes i la neteja, que
també s’ha de fer efectivament, s’ha demostrat que fer... no és
un element de contagi, no?, però bé... baixar el tema de la
neteja no vol dir que no se li doni importància.

Evidentment mantindrem, sobretot en aquest escenari B, els
grups estables en educació infantil i primària, l’ús de la
mascareta, ventilació d’aules, la preferència de reunions
virtuals, higiene de mans, evitar aglomeracions, fer els patis
escalonats, la incorporació els primers dies d’escola de forma
també escalonada a fi d’evitar sempre les aglomeracions. Hem
d’intentar que el fet que s’hagin creat 2.000 grups nous en
espais tal vegada no idonis, això es torni a recuperar, és a dir,
no pot ser que un centre no tengui una sala de professors
evidentment. Per tant, hem d’intentar que això es vagi
recuperant de forma progressiva, fins i tot el que són les aules
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modulats o barracons COVID, en vàrem posar 30 i consideram
que a mesura que això baixi s’han d’anar llevant.

Evidentment, s’ha de permetre l’accés de les famílies als
centres, actualment pensau que l’accés de les famílies als
centres es troba molt limitat per la situació de la COVID.

Evidentment, els alumnes de les aules UEECO han de
participar dels grups ordinaris, això és un tema clau perquè la
inclusió educativa també passa per aquí, però nosaltres hem
mantengut les aules UEECO perquè no quedava d’una forma,
jo diria, tancada, evidentment, quan han de ser aules obertes les
aules UEECO. O el fet que quan hi havia al·lots que anaven a
centres d’educació especial, evidentment han plantejat una
situació jo diria de no poder combinar l’ensenyament ordinari
amb un ensenyament a un centre d’educació especial, i això
evidentment volem que també es vagi eliminant.

Per tant, aquesta seria, no? I a l’escenari A, que, ho torn
repetir, modificaríem aspectes de l’escenari A on teníem uns
protocols que l’any passat vàrem fer, també estaria molt en
funció del tema de la situació sanitària. Nosaltres pensam que
en funció de la situació sanitària de la vacunació es podria
començar a suprimir la distància mínima; els criteris de
ventilació, si hi ha climatització i filtres HEPA, que és una cosa
en la qual treballem perquè totes les escoles en puguin tenir; les
altres mesures s’hauran de mantenir, l’ús de la mascareta; es
poden començar a reduir grups bombolla o grups estables. I el
que nosaltres volem és, ho torn repetir, que tot això que
plantejam el mes de juny, juliol, els centres ho tenguin
totalment definit, per tant nosaltres necessitam que des del
Ministeri de Sanitat, Ministeri d’Educació, Conselleria de
Salut, que també ens reunim amb la Conselleria de Salut ja,
hem començat les reunions, començar a donar uns missatges
clars, unes fites clares als centres educatius perquè puguin
planificar d’una forma adequada.

Aquestes, per tant, són les característiques generals, les
hipòtesis, m’agradaria que entenguéssiu que no està acabat,
sinó que són hipòtesis en les quals treballem.

Per tant, si treballam en l’escenari B modificat, això té a
veure també amb recursos, i aquí encara no hi vull entrar, però
sí que treballam evidentment amb la Conselleria d’Hisenda
sobre quins són els docents que necessitam per posar en marxa
aquest escenari B.

Un altre punt objectiu d’aquesta conselleria vella nova és el
desenvolupament legislatiu, és a dir, nosaltres, una vegada que
tenim el curs planificat en tots els sentits, protocols sanitaris,
les quotes de pública, concertada, la convocatòria d’ajuts de
menjador, etc., també evidentment tenim la línia legislativa que
és evident; és a dir, per una part, esperam que el mes de maig,
a mitjan maig puguem aprovar ja la llei d’educació de les Illes
Balears i la puguem trametre al Parlament de les Illes Balears
i, per tant, aquest Parlament pugui fer la ponència per fer un
debat en aquest aspecte, ja dic que nosaltres, com a Conselleria
d’Educació, ens seurem amb tots els grups parlamentaris que
vulguin per parlar de la llei d’educació, perquè el nostre
objectiu és evidentment tenir el màxim consens possible,
sempre tenint en compte que cadascú té el seu projecte
educatiu, però aquest és un objectiu.

També ja treballam en el nou ROC, el ROC que teníem és
del principi del 2000, un ROC és una espècie d’estatut de
centre, és a dir, estatut d’autonomia dels centres educatius; ja
fa gairebé vint anys que aquest ROC existeix; l’hem d’adaptar,
per una part, a la LOMLOE, que evidentment és una llei que ja
es troba en vigor. Aquest ROC es troba dins aquesta línia de la
LOMLOE i no de la LOMCE, això també queda molt clar, i
això implica..., estam en període de consultes, de la conciliació,
això passarà per les meses sectorials, anirà evidentment al
Consell Escolar, i nosaltres pensam que és un decret, és una
norma que el que pretén sobretot és reforçar l’autonomia de
centres, aquesta és la línia estratègica que tenim a la
Conselleria d’Educació. I per tant, volem que aquesta línia
estratègica d’autonomia es combini amb la participació de la
comunitat educativa, és a dir, tenir autonomia i fer possible la
participació són dues qüestions que no es contradiuen.

I a més, encara diré més, nosaltres pensam que dins aquest
plantejament és importantíssima l’existència d’equips directius
potents, de lideratges compartits i, per això, hem creat ja i es
desenvolupa una centre de professorat per a la formació
d’equips directius. No podem tenir centres eficaços, eficients,
que donen qualitat i èxit educatiu si no tenim equips directius
perfectament formats. I aquesta és una línia que evidentment
nosaltres volem treballar perquè pensam que la millora de
l’autonomia de centres significa tenir també equips directius
més formats, perquè un element clau d’aquesta autonomia i
equips directius liderats també significa, si més no, la cultura de
l’avaluació; és a dir, l’autonomia significa responsabilitat.

Un altre tema que també per a nosaltres és important és tot
el que fa referència al tema competencial, ja sabeu que la
LOMLOE a les Illes Balears, a les comunitats autònomes amb
una llengua pròpia, a més del castellà, tenim la possibilitat d’un
50% de desenvolupament curricular, un 50%. El ministeri ja ha
començat el procés del desenvolupament del currículum
competencial, un tema que tal vegada avui no hi ha temps per
parlar, però em sembla un tema important, perquè és combinar
el coneixement amb la possibilitat de tenir competències per a,
és a dir, per a la vida moltes vegades, i això és un tema que
planteja, i vosaltres ho sabeu, que hi ha hagut ja debat, sobre el
tema de la memòria i d’altres qüestions que són importants
plantejar.

Nosaltres treballam amb el ministeri de cara al
desenvolupament d’aquest currículum. El ministeri encara no
ha plantejat aquest reial decret, que és necessari, sobre el qual
poder treballar. Nosaltres tenim previst, evidentment ja
començam a treballar, entre abril i maig del 2022 tenir ja el
currículum i poder, per al curs 22-23, començar, fins al curs 23-
24 tots els cursos. Per tant, ho torn repetir, el tema curricular és
un tema de debat, no només polític, sobretot educatiu, jo crec
que això és un tema importantíssim, i volem uns currículums
que siguin del segle XXI i en això treballam.

EL SR. PRESIDENT:

Per a la seva informació li queden cinc minuts, Sr.
Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Cinc només? Bé, un altre punt és el tema de les oposicions,
és a dir, preparam oposicions i seran dia 20 de juny; parlam de
1.144 places; en això hi haurà 130 tribunals: 95 a Mallorca, 16
a Menorca, 19 a Eivissa, per evitar el màxim de desplaçaments
i per possibilitar que hi hagi uns tribunals amb no massa gent.
Hi ha uns 100.000 aspirants i en aquests moments treballam per
al curs 21-22 la possibilitat que hem de pactar amb els sindicats
unes 1.000 places per al 21-22, 22-23 més de 600 places, etc.

També volem arribar a un altre pacte d’interins, ja vàrem
arribar a dos pactes d’interins i en aquests moments estan
vigents i que consideram que hem d’intentar que l’estabilitat,
que és un tema clau, ens possibiliti a finals de legislatura arribar
a aquest 15%. Nosaltres lamentam que l’any passat no s’hagi
fet l’oposició perquè aquestes 1.144 places del curs passat i per
mor de la pandèmia no vàrem poder fer les oposicions, però
insistim en la idea que volem que hi hagi un curs en què cada
vegada més baixi la taxa d’interins.

A més hi ha sentències europees, en aquest moment tot es
mou a nivell d’Estat espanyol i nosaltres volem que la cosa vagi
en aquesta direcció.

De forma telegràfica, uns punts que en aquests moments...
supòs que aquestes setmanes tendrem una conferència sectorial,
que són els fons de cooperació territorial d’educació que són de
fons europeus, que tenen bàsicament tres línies: la digitalització
educativa, l’educació 0-3 i els programes de formació
professional. Això són tres línies importantíssimes que
suposaran milions d’euros en aquesta comunitat autònoma.

Hem treballat perquè el factor insularitat es tengui en
compte a l’hora de repartir aquests diners, ho torn repetir, parl
no de 10, de 20, sinó de més milions d’euros per possibilitar,
diguem, una millora de la formació professional, de la 0-3 i del
tema de la digitalització d’una forma important i significativa.
Per tant, quan tenguem les dades del ministeri en què
exactament sapiguem quins diners tenim, evidentment donarem
a conèixer tota aquesta qüestió.

Pensau que aquests doblers, aquests recursos es troben dins
el mecanisme de recuperació, transformació i resiliència que ve
de la Unió Europea. Per tant, aquesta línia és important.

També tenim una altra línia del fons React, que també
acabam de negociar, de cara a les infraestructures, i això
suposarà, tenint en compte la crisi financera que tenim a la
comunitat autònoma en funció de la crisi de la pandèmia, tenir
uns recursos per seguir amb el pla d’infraestructures que
realment tenim. En aquest sentit, els vull dir que hi haurà
compareixences per part del Sr. Antoni Morante, per parlar
d’infraestructures educatives; de la Sra. Amanda Fernández,
per parlar del tema 0-3; del Sr. Antoni Baus, per parlar d’FP;
i a principi del curs vinent hi haurà la presència de la nova cap
d’Inspecció Educativa. Per tant, aquest ja també és un altre
punt en el qual treballem.

Per tant, des del nostre punt de vista són aquestes les línies
d’una forma resumida, que són de la nova vella Conselleria

d’Educació, evidentment, i nosaltres el que volem és, per una
part, que aquest curs nou 21-22 sigui un altre curs segur, que
sigui un curs amb millors aprenentatges, que puguem
aprofundir en les línies que treballam i que realment el que
volem és seguir millorant, com he dit moltes vegades, tots els
indicadors quantitatius i qualitatius que, al llarg d’aquesta
passada legislatura i aquesta treballam.

Per tant, aquestes són, des del meu punt de vista, les línies
generals, jo no sé, evidentment ho torn repetir, he tengut molt
poc temps, però, en fi, crec que he donat informacions de cara
que puguem tenir una reflexió conjunta sobre les línies
d’aquesta Conselleria d’Educació en la qual no hi ha cap
ruptura, Sra. Lina Pons, respecte de la vella, nova o vella
conselleria, perquè evidentment som els mateixos, per tant,
diguem, hem tengut una línia de coherència, que crec que és
important, perquè si una cosa dona importància a l’educació és
l’estabilitat i la continuïtat i nosaltres volem continuïtat i
estabilitat i coherència i això és una mica el nostre objectiu.

Que de vegades l’aconseguim o no això és un altre tema i
això és objecte de debat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara 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 deman als portaveus si volen una
suspensió o podem continuar. Entenc que podem continuar.

Així, per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris
per un temps màxim de quinze minuts. Aquest temps es podrà
utilitzar en una o dues intervencions i per tal de dur un diàleg
interactiu en cada una d’aquestes intervencions, el diputat o
diputada podrà sol·licitar respostes del membre del Govern,
malgrat li plantegi preguntes o observacions.

En aquest cas, per al grup proposant, el Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller i equip benvinguts una vegada més a aquesta
comissió.

D’entrada, permeti’m que formuli amb veu alta una queixa,
que m’agrada ser sincera i dir el que m’agrada i el que no
m’agrada de com funciona aquest parlament en segons quines
coses, a les tres hem viscut una compareixença també que s’ha
hagut d’accelerar de manera impressionant, de fet la meitat de
coses han quedat sense dir, la meitat d’intervencions dels
parlamentaris no s’han pogut fer; ho dic perquè crec que hem
de fer un pensament en relació amb aquestes coses perquè el
Sr. Carballo se n’ha hagut d’anar sense haver explicat la meitat
del que havia d’explicar.

 



EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 47 / 29 d'abril de 2021 753

Sé que no és cosa seva, Sr. Conseller, però ho volia dir
perquè així ja em qued més tranquil·la i puc arrancar amb la
meva intervenció avui horabaixa.

És cert que nosaltres sabem que vostè es troba al front
d’una nova vella conselleria, però també és vera que hi ha
hagut una remodelació de conselleries en aquest govern.
Nosaltres el que havíem entès, en principi, és que es faria
càrrec ara de tota la formació professional, no només de la que
s’havia fet càrrec fins ara, sinó de tota la formació professional,
fins i tot aquella que tenia al seu abast i sota la seva direcció el
conseller Iago Negueruela. Per tant, per aquí també volíem
anar, perquè ens pensàvem que això era així.

Dit això, en qualsevol cas, sempre ens interessa el que té a
veure amb l’educació dels nostres infants i adolescents, i abans
de començar amb les preguntes que li vull formular, li volem
dir que estam relativament contents, prou contents podem dir,
perquè el balanç general del que duem de curs és positiu. Les
mesures establertes, tot i que es varen prendre amb prou pressa,
creiem que han funcionat i han fet dels centres escolars llocs
segurs i controlats, una altra cosa, ja ho veurem al futur, és
l’educació que s’ha pogut impartir, perquè, com vostè mateix
ha reconegut, la sanitat ha hagut d’anar per endavant.
Evidentment, a qui volem donar les gràcies, sobretot, és a tota
la comunitat educativa, equips directius, professors, alumnes,
a tot el personal que fa feina en els centres i, per suposat, als
pares de les criatures.

Dit això, volem parlar d’una sèrie de qüestions molt
concretes, i tampoc no m’allargaré perquè és vera que n’hem
parlat en moltes ocasions, però hi ha coses que ens preocupen
i que segueixen sense tenir una solució en aquesta comunitat
autònoma.

Primera, abandonament escolar. Vostè ens va dir el curs
passat que hi havia un miler d’alumnes que es varen despenjar
el darrer trimestre del curs passat, s’han recuperat? Han tornat
integrar-se en el sistema educatiu? Quants d’aquests han passat
a formar part de les xifres esfereïdores d’abandonament
escolar?

Les dades ens parlen, del 2019, que són les dades que
tenim, d’una taxa de 24,2, la segona comunitat autònoma amb
una taxa d’abandonament escolar prematur. No volem pensar
què passarà el 2020, i ja no ens val l’excusa que és que
trobaven feina en el sector de l’hostaleria turística, amb la que
cau, perquè ja no hi ha feina a trobar en aquests moments.

Infants amb necessitats especials. Recordam que hi ha
alumnes amb necessitats especials i alumnes amb altes
capacitats que enguany han perdut el professional de suport per
la manca de docents als centres, davant un escenari de
semipresencialitat que va obligar a desdoblar classes per
acomplir la reducció de ràtios que es varen demanar des de la
Conselleria d’Educació i de Salut.

Fa un mes i mig, 11 de març, es va aprovar en aquesta
comissió una proposició no de llei a iniciativa d’El Pi, li ho dic
perquè li hem posat deures i crec que és el moment de saber si
s’acompliran aquests deures que li hem posat i quan
s’acompliran aquests deures que li hem posat. Instàvem la seva

conselleria a revisar i solucionar el més aviat possible les
mancances actuals que pateixen els centres educatius; a dotar
adequadament i suficientment els centres docents dels recursos
humans que siguin necessaris; i també a crear, juntament amb
tota la comunitat educativa, un protocol d’actuació específic,
que garanteixi aquesta continuïtat.

Vostè recordarà que li vaig fer una pregunta en sessió
plenària, amb una llista de centres que havien perdut el seu
personal de suport, vostès em va dir que havia de contrastar; he
contrastat i encara ara la llista és més grossa, és a dir, les coses
es troben pitjor, pel que ens diuen els pares d’aquests alumnes
amb necessitats especials.

Falta un mes i mig perquè acabi aquest curs i la situació
d’aquests alumnes no ha millorat, com deia fins i tot en alguns
casos ha empitjorat. Per exemple, a la Salle de Palma, li pos un
exemple avui, no li donaré la llista perquè, si no, no m’abastarà
el temps, a la Salle de Palma s’ha reduït l’atenció del logopeda
d’un dia a la setmana a un dia al mes, i aquest és l’únic exemple
que li vull posar avui, perquè la llista ja la té d’aquells centres
que tenim que no han millorat gens ni mica -no em digui que
no, Sr. Conseller, que ens ho han dit els mateixos pares.

Per altra banda, -i ho hem contrastat-, quan té previst
acomplir el mandat parlamentari del dia 11 de març? No entenc
com és possible que aquests infants amb necessitats especials
continuïn sense tenir el seu personal, és que crec que hauria de
ser una prioritat absoluta de la seva conselleria; sincerament,
crec i creiem, des del Grup Parlamentari El Pi, que això hauria
de ser una prioritat. Nosaltres ens imaginam, per una qüestió
d’empati que aquests infants fossin nostres, és que també són
els nostres infants. Sr. Conseller, posi fil a l’agulla, això ho
arregli com sigui, ho arregli i el més aviat possible! Perquè
aquests nins perden el futur, aquests sí que perden el futur, la
resta el perden, però aquests encara més.

Per tant, aquesta és la reflexió que li volia fer entorn
d’aquest tema, crec que ho ha d’arreglar tot d’una, i de veres
que li donarem l’enhorabona i tot el que faci falta, perquè
sabem que aquestes conseqüències són terribles!

Formació professional. Quines seran les línies d’actuació
que es duran a terme. I, sobretot, li record un altre mandat que
té d’aquest parlament i que vostè es va comprometre amb
aquesta diputada, no m’agrada parlar en tercera persona,
perquè això sí que també parla de segons quins trastorns
mentals, i dita la broma, ens agradaria saber com es troba, en
quin punt es troba el compliment d’aquesta FP dual que es va
aprovar per unanimitat en comissió de l’11 de juny del 2020,
amb esmena incorporada al punt 2: s’instava la seva conselleria
a adequar i ampliar progressivament l’oferta de cicles
formatius, però sobretot a eliminar l’edat màxima d’accés de
l’alumne a la formació professional dual mitjançant tots els
mecanismes legals que siguin necessaris.

Vostè em va dir: això depèn de l’Estat, però ho treballaré i,
a més, està aprovat per aquesta comissió. Hi ha altres
comunitats que sí que ho fan, i si està lligat a l’atur crec que és
el moment, segurament li posaran facilíssim perquè ho pugui
fer.
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Transport escolar. També li record que vostè es va
comprometre en els pressuposts d’enguany, amb aquest grup
parlamentari, a fer un estudi per saber si era possible tenir el
transport escolar en els centres que fan educació
postobligatòria. No sé si ja l’ha començat a fer, si el fa, si ho
recorda i quina informació ens pot donar.

I llavors, pel que fa al curs 2021-2022, ara mateix
precisament el director de l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència ha dit que els danys emocionals que tenen els
infants per no anar a escola són brutals; és vera que tal vegada
tenen salut física, no han agafat la COVID, però els danys que
tenen emocionals de sociabilització, d’aprenentatge, entre
d’altres coses, són brutals, i que ell apostaria per la
presencialitat, fins i tot ha dit: “crec que és el moment
d’arriscar perquè això sigui així”.

Vostè treballa amb l’escola segura, nosaltres hi estam
d’acord, però crec que la nostra meta ha de ser la presencialitat,
vostè també moltes vegades ho ha dit, però crec que ho ha de
ser de veres i nosaltres pensam que, bé, que la salut emocional
és tan important com la física. En qualsevol cas, crec que és
una papereta difícil la que tenen a l’hora de decidir, però amb
aquesta opció B, qualificada o modificada que ha dit, crec que
s’ha de treballar cap a aquest escenari de presencialitat per al
bé mental dels nostres alumnes. 

I res, de moment res més. Crec que simplement li havia de
traslladar aquestes inquietuds que teníem, de coses que s’han
promès o que s’han compromès en aquest parlament i que de
moment encara no hem vist la llum pel que fa a les peticions
que vàrem fer en el seu moment. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Pons. Jo, evidentment, amb alguna de
les seves afirmacions no només no hi estic d’acord sinó
totalment en contra.

Crec que es fan afirmacions tan genèriques que a mi em
sembla que no són correctes, és a dir, quan vostè diu... Ara li
començaré per una qüestió, després li contestaré tot el que ens
ha plantejat, li dic amb tot el màxim respecte que vostè sap que
jo li tenc en tots els sentits però estam en debat parlamentari i
vostè diu unes coses que jo no puc acceptar. 

Vostè diu, em va dir “he parlat amb distints centres”.
Escolti, a mi em sembla bé que parli amb distints centres, però
la veritat no és només en una part. Nosaltres, quan fèiem
realment la quota, tenim indicadors objectius sobre com fer la
quota. I que vostè parla amb una AMIPA i li diguin que falta
una persona o dos professors o tres professors és una cosa que,
com a mínim, hem de contrastar. Jo no dubt, no dubt del que
realment diuen aquestes APIMA, no ho dubt de cap de les
maneres, però hem de contrastar les coses. I ho dic

sincerament, perquè, clar, nosaltres hem posat més de sis-cents
professors nous enguany. Hem baixat les ràtios d’una forma
significativa. Sabem que hi ha situacions de vulnerabilitat, ho
sabem. I que hi ha professorat que realment era professorat
especialista que ha estat tutor. I aquesta baixada de ràtios ha
possibilitat una major personalització educativa. Per tant quan
realment ja l’altre dia, en una PNL, amb un llenguatge que no
només em sembla ofensiu, em sembla injust, clar, em sembla
injust, el llenguatge!, ja no dic un color o un altre, vostè llegeixi
la PNL de l’altre dia, no dic la seva...

(Se sent de fons una veu de fons que diu: “Ah!”)

... no dic la seva, no, la seva no. La seva no, no, no! Sra. Lina
Pons, vostè ve del periodisme i escriu bé, no es preocupi, no,
no, no. No, ho dic simplement perquè es tracta de tenir en
compte que..., és a dir, no tenim empatia amb això, no és veritat
que no tenguem empatia. És que crec que hem de partir
d’aquesta qüestió: nosaltres tenim tota l’empatia, però hi hem
posat més recursos que mai. A través del programa PROA hem
posat més PT, més AL, hem posat PTSC, dins el programa
d’acompanyament escolar hem arribat a més de 5.000 alumnes.
Escolti, sembla que realment no se’n temen que estam dins una
situació de pandèmia. I hem treballat. Hem treballat. 

Per tant a nosaltres, jo me’n record, de la llista que vostè em
va donar i jo la vaig contrastar amb el que és la quota. I no les
puc acceptar, aquestes demandes. Jo comprenc les demandes
però a vegades quan es gestiona hi ha d’haver una coherència
entre recursos que tens i has de donar resposta a les necessitats.
I crec que aquest govern, des de l’any 2015, no hem deixat de
créixer en professorat i enguany hem crescut en més de sis-
cents, més tot el programa de PROA+. I hem intentat arribar als
centres públics i concertats. Que tenim dèficits? Sí, però... Per
això li dic que hi pot haver situacions que jo entenc
perfectament i hi estic d’acord però plantejar una generalització
em sembla una mica discutible. 

Després, evidentment, vostè la queixa faci-la al Parlament,
aquesta queixa sobre la comissió no la pens acceptar. 

Conselleria de Treball, Conselleria d’Educació. És veritat
el que vostè diu. El Ministeri de Treball va passar unes
transferències al Ministeri d’Educació, però el Ministeri
d’Educació és el Govern estatal i aquí -en aquests moments- les
competències que tenia Treball, segueix tenint les competències
de treball. M’explic? És a dir, no hi ha hagut... Les
transferències que té Ministeri de Treball al Ministeri
d’Educació no ha passat de la Conselleria de Treball i a la
Conselleria d’Educació. Això què significa?, que no..., no,
estam súper coordinats, hi ha una coordinació total i absoluta.
Què passarà en el futur? No ho sé. Però nosaltres, malgrat
cadascú... Per exemple, a nivell d’Espanya hi ha un Ministeri
d’Educació, hi ha un Ministeri d’Universitats i un Ministeri de
Ciència, cada comunitat autònoma s’organitza a la seva
manera. M’explic, no? Per tant no tenim les competències del
Ministeri d’Educació, no, però tenim una coordinació absoluta
i ens reunim les direccions generals i els consellers per parlar
d’aquestes qüestions. És a dir, simplement per donar-li una
resposta. 
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Abandonament escolar. Quan es va dir la xifra que vostè la
repeteix -ja sé que la repetició és la base de l’aprenentatge, a
veure si m’entra i a veure si el missatge cala- però és evident
que durant la pandèmia varen passar moltes coses però durant
el curs normal, durant el curs s’ha recuperat tothom,
evidentment s’han recuperat tots els alumnes. I hem tengut
alguns entre cometes negacionistes o gent que no volia entrar
dins l’aula per por o per distintes qüestions i això s’ha treballat
amb la Inspecció educativa, fins i tot la Fiscalia de menors ha
arribat a dir que hi podia haver efectes penals si realment no es
duien els nins a l’escola. Però nosaltres hem treballat amb la
Inspecció en els centres educatius, amb Salut, etc., per intentar
que no hi hagi cap nin..., és a dir, que l’absentisme escolar fos
una cosa quasi, quasi, tangencial. Per tant sí que tots s’han
recuperat. 

El tema de l’abandonament escolar. Miri, l’abandonament
escolar prematur són aquells al·lots de 16 a 24 anys que no
estudien. Nosaltres evidentment quan vàrem entrar a la
Conselleria d’Educació hi havia un 26% d’abandonament
escolar prematur. En aquests moments hi ha un 21%. Què vol
dir això? Vol dir que nosaltres, per intentar baixar aquest
abandonament escolar prematur, necessitam sobretot que la
gent estudiï bàsicament FP però també batxillerat o per
exemple puguem recuperar l’educació de persones adultes o
puguem estudiar estudis superiors artístics o universitat. Hi
estam treballant, però també cal dir, així com el País Basc té un
7, un 8%, d’abandonament escolar prematur també hem de dir
quin model productiu té, aquí el problema que tenim a les Illes
Balears també és de la Conselleria d’Educació -no estic tirant
balons defora, ni molt manco, no m’agrada tirar balons defora-
i nosaltres enguany hem incrementat en més de 3.000 estudiants
d’FP i seguirem incrementant. 

Però també hi ha d’haver una qüestió que afecti la societat,
el món empresarial i les famílies i, per tant, baixar del 26% al
21% vol dir que estam treballant: una, intentant que la gent es
qualifiqui, perquè la gent s’ha de qualificar professionalment;
i que realment les empreses comencin a entendre que la gent ha
d’estar qualificada a nivell de la seva entrada en el mercat de
treball. I a això nosaltres ho estam intentant. I torn a repetir, ho
estam en treball i pensam que a poc a poc anirem baixant i
nosaltres ens volem situar a la mitjana d’Espanya que és 17-
18%. Torn a repetir, el País Basc és una cosa excel·lent però és
que l’FP al País Basc és des de gairebé del 2000 que té
transferències educatives, des dels anys 90, té una política d’FP
que l’han feta amb un element realment eficaç i té un model
productiu, un món empresarial que aposta per la Formació
Professional. A nosaltres ens agradaria que, a més de tota
l’administració que apostàssim per l’FP i hi hem de seguir
apostant, també hi hagués -evidentment- una aposta per part del
món empresarial. 

És evident, nosaltres amb el tema d’FP, és evident que el
tema de l’FP dual ha tengut un problema amb el tema de la
pandèmia. I en aquests moments estam mirant, per una part,
com podem ajudar les empreses a nivell econòmic pel tema de
la contractació. És a dir, a nosaltres ens agradaria que a nivell
estatal hi hagués canvis, nosaltres hem parlat amb el Ministeri
d’Educació, canvis que vostè ha plantejat, però els canvis que
nosaltres plantejam no vol dir que pel fet de plantejar-ho es
donin, evidentment. A nosaltres ens agradaria un model dual

global per a tota Espanya, amb tota la flexibilitat possible, ens
agradaria que s’incrementàs l’edat, perquè nosaltres
consideram que això va en contra de l’FP dual, evidentment, i
ens agradaria que hi hagués ajudes a les empreses perquè això
es pugui fer. 

Nosaltres estam treballant ara per donar ajudes
econòmiques a les empreses per tenir més alumnes. L’FP dual
és una bona línia però també li vull dir una cosa, així com li he
dit abans, l’FP dual no serà un model generalitzat a les Illes
Balears, serà un model important, que l’hem d’anar cada
vegada que hi hagi més estudiants, però no serà un model de
futur. És un model que tendrà un increment progressiu, però
evidentment també necessitam per això un model productiu,
unes empreses que ho possibilitin. Nosaltres no som ni
Alemanya ni Suïssa, que sí tenen una FP dual important. Per
tant l’FP dual implica tenir un model productiu en què la
qualificació sigui important i significativa. 

Una cosa que m’he oblidat, a la meva precipitada exposició,
és veritat que hi ha una cosa que sí que és important: nosaltres,
malgrat no tenguem Universitat, sí que hem de tenir, tenim
competències de temes universitaris; per exemple, farem una
comissió mixta per parlar del tema de les proves d’accés a la
universitat, de totes les pràctiques dels estudiants de Magisteri
o del professorat de Secundària de tot el que fa referència a
FOLC, aquest grup per al tema del català, o de tots els convenis
que tenim per a nins amb altes capacitats -que sí que hem
treballat en altes capacitats-, tenim un conveni des de fa molts
d’anys que realment treballam amb la UIB amb nins d’altes
capacitats, és un programa que s’ha hagut de retallar una mica
entre cometes per l’aparició de la pandèmia, quan dic retallar
vull dir retallar d’activitats, no de qüestió econòmica. Per tant
nosaltres hem treballat amb aqueixa pràctica. Per tant farem
una comissió mixta universitat-Conselleria d’Educació per
millorar el tema de les relacions entre universitat i educació no
universitària, secundària, pensi vostè que tenim el POTU que
és aquesta línia en què la universitat i secundària treballen per
intentar donar informació sobre les titulacions que hi ha a la
universitat.

El tema del transport escolar, sí, nosaltres hi hem treballat,
ara farem acords específics amb ajuntaments, per exemple a
Sineu com ho teníem, a Santa Margalida que també n’hi ha i a
altres ajuntaments, per tal de donar una resposta singular i
concreta a aquesta situació. No generalitzarem, això també li
vull dir, evidentment, però ja han tret una convocatòria de més
de 40 milions pel tema de transport escolar que implica de
forma nova el tema del transport escolar a nins de centres
d’educació especial, que és una cosa important sobre la qual
treballam.

El tema de presencialitat, ho he dit moltes vegades, la
presencialitat és clau, és clau, i jo li he dit clarament, el nostre
objectiu de cara al curs vinent és que la presencialitat que hi ha
hagut a infantil, primària, educació especial i primers cursos
d’ESO es generalitzi a tots els nivells educatius, és a dir, a
batxillerat, a formació professional, a educació d’adults, etc.
Vostè ho ha dit i ho ha dit perfectament, és a dir, el tema de
l’educació de la presencialitat és una mesura no política ni
educativa, és una mesura sanitària que hem hagut d’aplicar i
que nosaltres ho lamentam. Des de principi de curs hem
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millorat el tema de la presencialitat, els instituts han anat
millorant el tema de la presencialitat, però no ens hem arribat
a tots. Per tant, és un tema que ens preocupa i ens ocupa, i
l’objectiu irrenunciable per a nosaltres l’any que ve és el tema
de la presencialitat a tots els nivells educatius. Aquest per a
nosaltres és l’autèntic element sobre el qual treballam.

No sé si m’he deixat alguna coseta, supòs que sí, però bé,
he intentat de qualque manera contestar una mica a tot. 

I li agraesc una cosa, el seu to, evidentment sempre li
agraesc el seu to, és evident que hem de fer una valoració en
positiu i ho he dit moltes vegades, és a dir, que la comunitat
educativa, equips directius, docents, alumnes s’han portat, però,
miri, faré una mica de..., en fi, d’element positiu, crec que
també ha estat possible pels protocols que varen fer Sanitat i
Educació per als cursos que s’han posat per l’existència de la
COVID perquè això tot plegat, quan hi ha coherència i treball
en equip, crec que és quan surt el profit. Per tant, crec que ha
estat una feina coordinada i -torn a repetir- la feina que han fet
els docents, equips directius i alumnes, chapeau! Crec que
també és important veure que això no s’ha fet de l’aire del cel
sinó que tothom ha contribuït i crec que és una cosa de la qual
ens hem d’alegrar com a ciutadans, com a comunitat autònoma,
com a societat de les Illes Balears perquè el contrari sembla
que tenim una tendència a parlar malament de l’educació, dels
aspectes negatius, però els aspectes positius a vegades els
oblidam. 

Per tant, li agraesc el seu to, com sempre, i bé jo qualque
dia, és a dir, a vegades algunes coses que em diu a mi em
resulta difícil perquè vostè posa exemples concrets, jo
comprenc que ha de posar exemples, comprenc que han de
parlar vostès amb tota la societat civil i ciutadans, però a
vegades també és important contrastar, no perquè et contin
queixes d’un professor és que tal vegada tenim una sèrie
d’elements per dir que aquest professor ha donat la meitat o el
que sigui, arguments n’hi ha per a tots els sentits. 

I jo sé cert que gent d’El Pi que governa a ajuntaments una
cosa és quan governa i l’altra és intentar que amb els recursos
que tenc arribar a tothom. Torn a repetir, nosaltres hem posat
més de 600 professors nous al sistema educatiu de les Illes
Balears. Si no hagués estat per tota recuperació que vàrem fer
de professorat des de 2015 la situació de resposta a la
pandèmia hagués estat més problemàtica. Per tant, crec que
hem de posar en valor el que hem aconseguit, què ens falta molt
per aconseguir? Evidentment, faltaria més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Pons, li queden sis
minuts i mig, no sé si ha conclòs la primera intervenció o vol
continuar. Pot continuar.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, continuaré breument simplement per
respondre al conseller. Vostè em dóna xifres globals, jo ho
comprenc, vostè ha posat 600 professors més, jo el que li dic és
que no arribam. No li he dit que vostès no siguin empàtics, jo
dic que nosaltres tenim una empatia especial cap a aquests

infants amb necessitats especials, que crec que hauria de ser
una prioritat d’aquest govern. Nosaltres hem contrastat. Jo no
dic que hagin llevat aquests professionals especials, però els
han reduït, en lloc d’una hora és mitja, en lloc de..., això ha
canviat. Bé, li tornaré a demanar per escrit perquè vostè m’ho
torni a contestar per escrit.

Per altra banda, incidesc sempre que vostès van a la
globalitat, jo ho comprenc, però és que nosaltres anam a les
queixes concretes, efectivament. Segurament si vostès fos aquí
i jo fos allà la cosa seria diferent. A vegades també em fa gràcia
i em molesta una cosa, que vostè quan contesta a qualsevol
grup polític pareix que sempre contesta quan varen venir el
2015, pareix que sempre està contrastant amb una formació
política que no és la nostra. Això per..., i també li dic des de
l’estimació i el respecte i l’empatia que també tenim.

Per altra banda, vostè em diu, s’han recuperat els 1.000
alumnes, sempre deman el mateix. Bé, molt bé, sempre deman
el mateix, però tenim un 21% d’abandonament escolar
prematur, no són aquests mil? Bé, idò són uns altres, és igual,
hem de treballar per arribar al 17%? Sí, jo dic que ja no tenim
l’excusa que l’ hostaleria està molt ben pagada com teníem fa
vint anys, que sempre s’utilitzava governàs qui governàs la
mateixa excusa, és que clar a Balears tothom se’n va i no vol
estudiar perquè guanyen més sent cambrers que sent..., jo que
sé, arquitectes, bé, arquitectes no, però quasi. Així que és a això
que em referesc, per on es perd tot això i per què?, perquè ara
ja no hi ha excusa de feina.

Pel que fa a l’FP dual vostè diu, bé, això no creixerà molt.
Bé, idò jo crec que ha de créixer perquè si estam apostant per
una diversificació i perquè hi hagi empreses i perquè hi hagi
feines de tot tipus hi ha d’haver un FP dual que ha de créixer i
s’ha de reforçar. I això sí que és una cosa de coordinació amb
tot el seu govern. 

Llavors, del transport escolar postobligatori això que vostè
em conta ja hi era, és a dir, se sumaran amb altres ajuntaments.
Nosaltres li vàrem demanar i vostè es va comprometre amb
nosaltres, concretament amb mi, va ser a fer un estudi a veure
si es pot o no es pot tenir transport escolar postobligatori a les
Illes Balears. Per què?, perquè si apostam per la formació dels
nostres alumnes n’hi ha que no tenen transport per anar a
estudiar a l’institut que els pertoca o al centre de formació
professional que els pertoca. Per tant, aquesta era la meva
pregunta. 

I res més perquè sé que els meus companys també tendran
moltes preguntes a fer-li.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Li contesta el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Estic convençut, Sra. Lina Pons, que l’empatia la tenim tot
dos, sempre he tengut empatia des que estic en el món de
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l’educació i realment pensar que hi pot haver més recursos i
que no arribam a tot és evident, és evident que ens agradaria
tenir recursos, jo no dic..., jo quan li dic 2015 no em referesc
a vostè, em referesc a nosaltres mateixos, Sra. Pons. Nosaltres
hem posat professors cada any, hem incrementat la partida de
professorat d’una forma significativa, a la pública i a la
concertada, i hem posat més orientadors, més PT, més AL, hem
posat més equips i més UVAI que donen resposta a nins amb
necessitats, hem reforçat els centres d’educació especial i , per
tant, intentam treballar totes les línies en nins amb necessitats
educatives especials. És evident, ara, que hi pot haver
situacions on no arribam? D’això n’estic plenament convençut,
n’estic plenament convençut, però també cal dir que som de les
poques comunitats autònomes que manco segreguen, això és
una realitat. 

Per tant, hem fet tot un plantejament, per exemple a tots els
centres de primària tenen orientadors. No hi havia orientadors
a primària. Als centres hi ha PT i AL. Hem incrementat no
només el tema d’AT sinó que hem incrementat l’horari dels AT
i les seves hores de feina i els seus mesos, ho hem fet d’una
forma significativa. Ara, que realment encara hem de seguir
invertint en educació? D’això n’estic plenament convençut i
això feim. 

Torn a repetir, els indicadors que tenim cada vegada
demostren que milloram. Ja no li pos els indicadors propis de
la conselleria, li he posat PISA i PISA per a alguns altres era la
bíblia, la bíblia educativa. Ara resulta que com ens va bé ja no
és tant la bíblia educativa, ara ja no és important. Escolti, PISA
és un indicador més, per a mi no és la bíblia, és un instrument
d’avaluació externa de comparacions entre distints anys i
distints països, amb distints tipus de competències que li hem
de fer cas. Que hi ha d’haver altres instruments, altres
diagnòsis? És evident. Crec que centrar-nos només en PISA
seria un error en tots els sentits.

Per tant, entenc perfectament la seva feina, l’entenc
perfectament, però li puc assegurar una cosa, si jo estigués en
el seu lloc segurament faria altres tipus de preguntes, també
n’estic convençut, això és evident per raons òbvies. 

Miri, el tema de l’abandonament escolar prematur, miri,
aquesta..., podríem fer un debat ample sobre aquesta qüestió i
mirar totes les mesures que s’han fet al llarg del temps. A
principis del 2000 a les Illes Balears hi havia més d’un 40%
d’abandonament escolar prematur, es diu aviat, eh?, més d’un
40%, i tots els governs, tots, tots, tots, hem treballant de forma
distinta i amb més o menys importància hem anat baixant
aquesta taxa, i això és important que es digui i que ens falta
molta per arribar? Clar que sí, però és que necessitam també un
teixit productiu que accepti la Formació Professional. És a dir,
vostè parla de l’FP dual, l’FP dual estic convençut que ha de
créixer, però l’important és que hi hagi tota l’FP, de grau mitjà
i grau superior. Ara s’han posat en marxa cursos
d’especialització d’FP, tot això ha de créixer i l’FP dual anirà
creixent en la mesura que creixi l’FP regular, inicial. I aquesta
és una línia sobre la qual nosaltres estam treballant. És a dir, si
l’any passant hi va haver 3.000 alumnes més d’FP és per la
voluntat política, tenim un pla integral d’FP i, a més, el
Ministeri d’Educació té els recursos que ens ajuda a
incrementar l’FP. 

Evidentment li podria desenvolupar totes coses que estam
fent, ara hem creat un centre d’innovació en FP, que serà un
element clau per intentar millorar tota la Formació
Professional, amb aules digitals, amb aules d’emprenedoria,
millorant l’oferta formativa, hi haurà oferta formativa bilingüe,
etc. Per tant, vull dir que la línia d’FP per a nosaltres és una
línia estratègica, no només per millorar la qualificació dels
treballadors de les Illes Balears, que necessitam la millora de
la qualificació, tant a través de la feina que feim des de la
Conselleria d’Educació com de la Conselleria de Treball, sinó
també necessitam que les empreses demanin cada vegada més
gent qualificada, i gent qualificada vol dir que ha de millorar la
productivitat i vol dir gent que ha de cobrar millor salari i gent
que ha de promocionar i gent que ha d’ajudar a fer de la
formació un element de tota la societat. 

La Formació Professional ha tengut una mala imatge
històricament, va començar amb la Llei general d’educació, que
feia els de BUP bons i els d’FP dolents i això encara està dins
l’inconscient col·lectiu de moltes famílies. Per tant, nosaltres
estam treballant amb l’FP i volem seguir millorant l’alumnat,
la inserció laboral i la inserció laboral de l’FP és molt
important, estam parlant d’un 70-80% d’inserció, sobretot en
el grau superior. I al grau superior d’FP moltes assignatures es
convaliden amb graus universitaris.

Per tant, aquesta és una línia que per a nosaltres és
irrenunciable i estam convençuts que si som tots, i quan dic
tots, a mi m’agradaria que la línia d’FP fos una línia el més
consensuada possible amb totes les forces polítiques, les
sindicals, les empresarials, perquè els sindicats també han
d’entendre que quan fan negociació col·lectiva, el tema de tenir
una titulació ha de ser un element important a l’hora
d’incentivar el salari, d’incentivar la promoció. Per tant, en el
tema d’FP tenim la nostra responsabilitat i nosaltres l’assumim
i estam millorant, però tenim un llarg camí perquè venim d’una
situació molt dolenta, vostè ho sap. A Inca històricament la
pell..., FP va desaparèixer. A Manacor hi ha hagut problemes.
Hi ha centres que estan a zones turístiques, d’hoteleria, que no
tenen alumnat, a vegades la gent no acaba l’FP i ja fan treballs
a l’empresa, sense la titulació. Hem de posar en valor la
titulació i hem de posar en valor la formació permanent, el
reciclatge i aquest tipus de coses.

Per tant, FP dual sí i l’FP normal, per entendre’ns, també i
així anirem reduint aquest abandonament escolar prematur. I jo
vull posar en valor que arribam al 21%. Que això no és, com
diuen en castellà, echar cohetes, no, no ho és, però el pitjor
seria que no baixéssim, que incrementéssim; i crec que és
important posar en valor que cada vegada hi ha més estudiants
d’FP i que l’FP està millorant la seva imatge i que tenim
demandes d’empresaris que van en aquesta direcció. Aquest és
el futur d’aquesta societat, ja que tenim una crisi econòmica
que ha provocat la pandèmia, fem d’aquesta crisi una
oportunitat, com a mínim en temes de qualificació de la gent.
I crec que això és un tema de l’administració, però és un tema
de tothom.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. He entès que ha conclòs la seva
primera intervenció o vol continuar? Pot continuar si vol.

LA SRA. PONS I SALOM:

Ja està. Simplement dir que estic convençuda que el
conseller si segués aquí faria les mateixes preguntes que jo,
però tal vegada les formularia d’una altra manera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies, Sra. Pons. Vol intervenir Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Lina i jo ens entenem, ja sabem què volem.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Passarem al següent grup parlamentari, el
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. En primer lloc
donar la benvinguda al conseller i al seu equip en aquesta
Comissió d’Educació i l’agraïment al Grup d’El Pi per haver
demanat la compareixença per fer aquesta visió general de com
ha de ser l’empenta d’aquesta nova, vella conselleria que té
vostè.

En primer lloc des del nostre grup li volíem fer una reflexió
general, més política i va encaminada un poc a saber, que ens
crida l’atenció, la veritat, un poc..., vostè que fa tantes
referència a l’any 2015 i la situació que hi havia l’any 2015 i la
situació que té ara, resulta que l’any 2015 a vostè li varen donar
una conselleria ja xapada, on hi havia Educació, Cultura i
Universitat i ja li varen llevar la part de Cultura, segons vostès,
perquè es pogués centrar en la part educativa i universitària i
Formació Professional, nosaltres pensam que era per donar la
part de Cultura al Grup MÉS, a un dels seus socis, lògicament
per poder repartir les seves cadires; però és que casualment des
de l’any 2015 que es va fer aquesta divisió, ara hem passat a
l’any 2021 i li han tornat xapar la meitat de la conselleria que
li varen deixar i és així. Ara li han deixat Educació i Formació
Professional i li han llevat tota la part d’Universitat i Política
Lingüística.

Clar, nosaltres suposam que vostè deu haver fet aquella
reflexió de veure per què l’han anat buidant de competències a
vostè, com a conseller, com a responsable polític i per què
determinades àrees, com per exemple Universitat, que
precisament era l’àrea del món d’on vostè venia i el currículum
que vostè duia dins la cartera, li han donat a un company seu,
que no ve ni de la universitat, ni havia trepitjat mai una
universitat. O l’Àrea de Política Lingüística que li han donat
també a aquest company seu, que desconeix totalment la

política lingüística, que va dir l’altre dia aquí que no sabia per
què havia d’intervenir en castellà o en català i va demanar
perdó per desconèixer la normativa, va dir, parlamentària a
l’hora de parlar. Vull dir que suposam que vostè s’ha fet també
aquesta mica de reflexió, a veure per què li han llevant
competències.

I la conclusió a la qual nosaltres arribam és que vostè ha
estat un conseller inactiu. Vostè ha estat un conseller que ha
estat incapaç d’assumir aquella responsabilitat política que se
li va donar l’any 2015 i ha deixat passar sis anys, on han tengut
més doblers que mai, ha arribat a un pressupost de 1.000
milions d’euros per a Educació, per a formació, per gestionar
en una situació de recuperació econòmica bona i l’ha tudada,
Sr. Conseller. I ara li queden dos anys de legislatura, amb una
situació que ja diu vostè difícil i crisi social i financera i ens
repercutirà, que no seran dos anys, serà un any i busques,
perquè el darrer mig any no es fa realment una gestió activa
dins una conselleria, es fa una gestió més política, i nosaltres
realment no confiam que vostè pugui treure endavant el carro
d’aquesta inactivitat que ha tengut durant sis anys. 

I li diré, vostè tenia un pla d’infraestructures, que va
presentar vostè personalment, ja no parl dels seus directors
generals que és la gestió que vostè ha parlat, que ha estat un
bluf, ha estat mentida. Vostè tenia un pla d’èxit educatiu, que
ha estat un fracàs. Vostè tenia un pla de Formació Professional
que ha estat totalment criticat pels propis sindicats, sindicats de
la colla del seu grup, de la ideologia dels mateixos equips
directius seus de la conselleria que du endavant la gestió
d’aquesta formació professional, criticat per aquesta inactivitat.
Vostè té tota una sèrie de qüestions enquistades que eren les
seves promeses i són promeses que no s’han dut endavant. 

Per això, nosaltres volíem saber en primer lloc si ha fet
aquesta reflexió política, perquè la finalitat d’aquesta
compareixença és saber què passa amb aquesta nova, vella
conselleria, amb aquesta part minsa que li han deixat a vostè.
I per què li han llevat aquella altra part en la qual se suposava
que vostè era més expert que el nou conseller que ha vengut.

I en relació amb les observacions que ha fet El Pi, nosaltres
no volem ser reiteratius, compartim moltes de les coses que
s’han dit, només farem petites mencions. En relació amb la part
educativa vostè ha donat molta explicació, ha utilitzat com a
molta justificació de la seva gestió, com ha funcionat aquest
curs que ja està acabant, que queda un mes i mig, dos, i
nosaltres li hem de dir que no compartim realment aquesta
justificació que vostè ha dit, que l’escola era segura i per això
vostè havia funcionat molt bé. No, perdoni, l’escola ha estat
segura perquè els pares, els nins i els docents han fet feina
perquè sigui segura, però vostè ni ha posat els recursos
educatius que li demanaven els sindicats, ni ha posat els
recursos de suport que necessiten els nins d’educació especial
o els nins que necessitaven un suport educatiu o un suport
especial per qualque discapacitat. 

Vostè no ha lluitat com tocava contra l’escletxa digital, de
fet aquí es va aprovar una proposta de fer un pla digital per
aquest parlament, amb el seu grup en contra. Vostè no ha lluitat
contra l’absentisme, el seu grup va presentar la setmana
passada una modificació del Pla de lluita contra l’absentisme

 



EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 47 / 29 d'abril de 2021 759

perquè pogués funcionar, el seu propi grup. I vostè ha deixat
passar l’hivern sense posar mascaretes gratuïtes, sense posar
gel a tots els nins. Ha anat laminant la concertada amb les
ajudes sanitàries o sense posar els aparells de control de l’aire
fins que ha passat tot l’hivern dient que no feia tant de fred a les
escoles. No ens digui que el curs ha estat segur i que ha
funcionat pel seu esforç.

El curs ha funcionat perquè han fet un esforç increïble les
famílies, els nins de dotze anys amb semipresencialitat a casa
seva la meitat de la setmana perquè no tenien ubicació, els
professors sense sales de professors, sense gimnasos, fins i tot
sense menjadors perquè hi han hagut d’ubicar els nins de
primària i els mateixos nins en grups bombolla de 20 persones
sense llevar-se la mascareta i sense poder jugar ni fer activitats
extraescolars. Aquests són els que han fet el gran esforç.

Miri, però, a part d’aquestes reflexions, qüestions concretes
perquè no vull ser molt extensa: tema de la formació
professional, ja li he dit que és un dels grans fracassos de la
seva gestió; vostè té enquistats molts de centres que requerien
una gran inversió, té enquistada l’hostaleria a Alcúdia, té
enquistades les demandes turístiques de la Platja de Palma, té
enquistada Formentera on li demanaven una comissió, té
enquistades moltes qüestions en formació professional a nivell
general amb els doblers que ha tengut. 

Vostè té enquistada la formació professional dual. Nosaltres
li vàrem fer una pregunta parlamentària en relació amb la
dificultat que tenia la formació professional dual o les empreses
per poder contractar en pràctiques a causa de la política
socialista del Sr. Negueruela dels ERTO, aquesta política que
impedeix les empreses fer contractes en pràctiques o que ho
dificulta i tenim una iniciativa plantejada aquí i al Congrés
perquè se solucioni aquesta confusió normativa. No sabem si
vostè ha fet alguna gestió per desenquistar tot això.

Després, per altra banda, vostè té enquistada una actuació
totalment sectària en els centres d’educació infantil 0-3 que no
estan dins la xarxa pública. Hi ha 36 centres privats que estan
a la xarxa pública, però hi ha 101 centres privats que no són de
la xarxa pública, però que són legals, que compleixen els
requisits, que han fet una inversió, sí, que han fet una inversió
que forma part de PIMECO... No em digui que no amb el cap,
després doni’m les explicacions que vulgui, però estan sense
cap ajuda de cap tipus perquè no estan dins aquesta xarxa
pública i amb places vacants quan hi ha famílies que queden en
llista d’espera cada any a principi de curs amb la crisi que
tenim perquè vostès no concerten aquestes places privades per
pur sectarisme i ideologia.

Volem una resposta de per què vostè no concerta aquestes
places que li ofereixen i per què aquestes centres no poden
optar a ajudes de cap tipus sent totalment legals i complint els
requisits. Aquesta és una de les nostres preguntes més bàsiques.

Una altra pregunta que no s’ha fet, perquè li he dit que no
repetiria preguntes que ja s’han fet, és quan estaran vacunats
tots els docents. Vostè ens parla que segurament el curs que ve,
quan estaran vacunats? Denuncien descoordinació perquè hi ha
grups de docents que no estan inclosos com a prioritaris.
Denuncien falta d’informació aquells que tenen la primera

vacuna perquè no saben quan es vacunaran. Denuncien que no
escolta els representants d’aquests docents perquè no es volen
posar la vacuna en els exàmens finals al mes de juny, que ho
tenguin en compte. Té en compte totes aquestes queixes? Sap
vostè quan acabarà de vacunar tots els docents?, perquè alguna
vegada ho hem demanat en seu parlamentària i sempre ens ha
contestat la consellera de Salut i vostè no, vostè ha esquivat
aquest tema com si no fos seu i al final són les qüestions difícils
de les escoles les que ha de resoldre el conseller i assumir la
responsabilitat i no eludir la responsabilitat de la gestió cap als
seus directors i de conseller cap als seus companys de Consell
de Govern.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Riera. Vostè té un problema i és que
pensa que fracassen els altres... quan ... en una cosa que vostè
ha fracassat d’una forma increïble. 

Miri, jo quan la Sra. Presidenta del Govern va decidir un
canvi de govern. jo l’accept, jo l’acat, jo no tenc altra cosa que
el servei públic. Vostè pensa que és perquè jo he estat inactiu,
miri, Sra. Riera, no entraré en aquest debat, en aquesta reflexió,
és que no hi puc entrar i, sap per què no hi puc entrar?, perquè
no entraré en un debat de mentides, no entraré en un debat de
mentides, que vostè en diu una vegada i una altra, una vegada
i una altra.

Aquest conseller es pot haver equivocat i s’equivoca, aquest
conseller ha fet coses equivocades, ha tengut errors, però
aquest conseller hi ha deixat tot el que té i més i segurament tot
el que té i més està millorant entre tots la situació de la
comunitat educativa, els indicadors objectius. 

Vostè realment demostra un gran desconeixement de la
realitat educativa. Crec que no l’ha tengut mai, el coneixement
de la realitat educativa. Vostè no sap exactament quina és la
realitat, quina realitat va deixar i quina realitat tenim en aquests
moments. Hi ha una cosa important que vostè segurament no
entendrà mai i és que un centre educatiu per fer una feina
positiva necessita estabilitat, i aquest govern ha donat estabilitat
i tranquil·litat als centres escolars. El que nosaltres vàrem
heretar, hi havia crispació, hi havia divisió, hi havia conflictes,
hi havia claustres dividits, hi havia un mal ambient als centres
educatius, no es podia fer feina bé, varen intentar fer una feina
d’anar contra directors, varen amenaçar professorat...

Sra. Riera, un element clau i les persones que tenim una
mínima idea, no molta, una mínima idea de la política
educativa necessitam saber que per fer bona feina educativa
necessitam tranquil·litat i estabilitat, continuïtat, coherència i
des de 2015 a ara hi hagut continuïtat, coherència i
tranquil·litat als centres escolars, continuïtat i coherència.
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Que pactam amb els sindicats? Sí; que criticam... que també
ens critiquen?, és clar que sí! No hi ha corretges de transmissió,
Sra. Riera, no n’hi ha, de corretja de transmissió.
I jo podria analitzar el paper dels sindicats, però no ho faré,
cadascú ha de ser amo de les seves decisions. 

Per tant, jo aquesta anàlisi que fa sempre despectiu que no
s’ha fet res, jo l’accept políticament, però crec que hem de fer
una anàlisi seriosa per dir, per fer una mica, fer una anàlisi
sobre el que ha estat la política educativa.

Miri, diu “fracassos i coses enquistades”, no li parlaré
perquè no em correspon ni de la política universitària, ni de la
política de recerca ni de la política lingüística, però li ho podria
fer. 

Miri, en un any que jo vaig governar en la Universitat vaig
fer el triple del que vostès varen fer en quatre anys, en recerca
en l’any i mig que he tengut vaig posar les bases de la Llei de
la ciència i podria seguir, però no seguiré, Sra. Riera, jo tenc
confiança en la presidenta, jo sé que no tenc la seva confiança
i me n’alegr profundament de no tenir la seva confiança
evidentment. 

Per tant, podríem fer, seriosament, però... perquè vostè diu
paraules, fa frases, desqualifica, això és la seva política i el seu
treball parlamentari. A mi m’agradaria tenir un Partit Popular
més dialogant, més institucional, de mà estesa, de capacitat de
pacte, però vostè l’únic que fa és desqualificar, sempre
desqualifica. Personalment m’ha dit maleducat, insolent..., la
bateria d’insults és impressionant. Jo no l’he insultada. Jo
simplement he defensat la meva gestió educativa. Millorable?
És clar que és millorable la meva gestió educativa, però el que
és evident és que els indicadors parlen per si mateixos.

Miri, Sra. Riera, l’FP és un fracàs meu, jo sé que tota la
política educativa meva és un fracàs..., però miri, ja li he dit
algunes dades: tenim un pla que ve de la passada legislatura, un
pla integral d’FP que ha incrementat l’oferta formativa, les
famílies, el nombre de professorat, el nombre de convenis amb
empreses... Sra. Riera, són dades, són dades reals. L’any passat
més de 3.000 estudiants nous de formació professional, més de
3.000 estudiants nous..., de cara al curs vinent estam treballant
per millorar l’oferta formativa. Hi haurà, evidentment, no
només oferta formativa, hi haurà tot el que és una acreditació
de competències importants. Crearem aules emprenedoria,
aules de tecnologia aplicada, oferta bilingüe... Sra. Riera, és
que hem incrementat els recursos econòmics i l’oferta
formativa. Jo no sé exactament què és el que vostè veu, que és
que realment el seu sectarisme polític l’impedeix veure la
realitat? És que la realitat és que tots els indicadors han millorat
en tots els aspectes.

Em diu sectari pel tema de 0-3. Escolti, Sra. Riera, 0-3
vostè..., sap com varen deixar, varen veure l’IEPI, l’Institut de
Primera Infància?, li ho he dit un parell de vegades, li ho
recordaré: per terra, al soterrani, fins i tot vàrem haver de tornar
1.200.000 euros, vostè que sempre diu que no tira doblers,
vàrem haver de tornar 1.200.000 euros a Madrid per no gastar
aquest 1.200.000 euros. No varen donar ajudes ni a la pública
ni a la privada, ni a la pública ni a la privada. Nosaltres des que
hem començat hem donat ajudes a la pública i aquella xarxa

complementària que vol estar-hi, a la xarxa privada no... No hi
ha centres concertats a infantil. La LOMCE no va ser capaç ni
d’institucionalitzar 0-3, la LOMLOE sí que ha institucionalitzat
la 0-3, l’ha institucionalitzada d’una forma clara i rotunda com
a etapa educativa.

I miri, en aquests moments hem fet una convocatòria que
m’agradaria que la miràs, distintes convocatòries. Hem donat
sis (...) per unitat, 3.000 euros als centres de la xarxa
complementària de 0-3, algunes coses que demanen de fons
europeus no són competència d’aquesta conselleria, són
competència d’Europa, Sra. Riera. Vostè mescla, mescla tots
els conceptes.

I li diré més, miri, hem fet ara una convocatòria que serà
incrementada perquè els doblers que vendran des del Ministeri
d’Educació són molt importants per a la creació de més de
1.500 places de 0-3 -més de 1.500 places de 0-3-, i hem fet ja
una convocatòria en la qual donam 9.000 euros per plaça
creada a la pública i 4.500 a les guarderies que es
reconverteixin. Això és política, ja hi ha convocatòries, Sra.
Riera, anam ajuntament per ajuntament a mirar que els
ajuntaments s’hi impliquin, i farem política de sosteniment de
centres de 0-3. Per tant, Sra. Riera, jo no sé a quin món viu
quan realment fa aquests plantejaments.

Digitalització. Miri, la digitalització és una altra de les
línies sobre les quals treballam i que realment només li diré una
cosa, de cara al curs 21-22, i dins el fons de cooperació
territorial, al marge de totes les coses que fem nosaltres, miri,
hi haurà dotació de dispositius; la creació d’aules digitals a més
5.000 aules de centres de les Illes Balears, aules digitals; hi
haurà tota una sèrie de cursos de capacitació en competències
de digitalització; hem creat l’IBSTEAM, el qual fa formació a
més de 10.000 docents.

Sra. Riera, què varen fer vostès de digitalització, si no hi
havia res, tot era un desert, ni competències, ni recursos, ni res.
I ara comença a qüestionar una sèrie de coses amb fets? Jo
comprenc que políticament és molt dur estar vuit anys a
l’oposició, és molt dur estar vuit anys a l’oposició, i jo estic
encantat que vostè sigui la cap de l’oposició en temes
d’educació, estic encantat, Sra. Riera, perquè realment vostès
l’únic que fan és... diuen unes coses i fan tot el contrari.

Vostè parla de la presencialitat, escolti, si a Múrcia, a la
regió de Múrcia que vostès governen des de fa molts anys, ha
estat semipresencial en infantil i primària -infantil i primària-,
i podria entrar en més detalls.

Per tant, Sra. Riera, jo estic encantat que a vostè no li agradi
la nostra política educativa, n’estic encantat, perquè si li
agradàs jo estaria realment preocupat.

Per tant, en aquests moments, simplement, ja properament
ja donarem la informació quan tenguem realment tot el que
significa 0-3 i el tema de la transformació digital, però aquesta
setmana arriben als centres educatius de les Illes Balears més
de 4.500 dispositius, Sra. Riera. Però és que la política no són
paraules, sinó que són fets i els fets que tenim nosaltres li
passen per sobre i, sobretot, hem intentat fer del diàleg una eina
important de política, i jo crec que la política no són paraules,
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són fets. I jo les seves crítiques les entenc i les entenc d’un
partit que creu que el Govern és seu i que nosaltres som ocupes
i que, en definitiva, té la sensació que li és difícil gestionar
trobar-se a l’oposició vuit anys. I tal vegada n’hi estaran dotze.

Per tant, jo, la desqualificació..., miri, escolti, jo no
analitzaré els pactes polítics que hi ha hagut per a la
transformació de les conselleries, no és la meva funció, jo som
en política com a servei, no som en política per encalentir cap
cadira, jo a la universitat estaria, des del punt de vista de la
comoditat, molt millor, però jo la comoditat la vull de
compromís i aquesta és la meva política.

Què m’he equivocat? Sí, m’he equivocat moltes vegades,
però li vull dir que els indicadors que tenim nosaltres milloren
tots, tots els indicadors milloren. I que algunes coses realment
podrien millorar molt més? Sí.

El Pla d’infraestructures, un fracàs? Més de 90 milions
d’euros hem invertit, si hem fet inversions en més de 90 centres
que es trobaven abandonats de la mà de Déu; hem fet reforma
de banys, hem fet reforma..., és que, si vol, li podríem fer una
relació i s’espantaria de la relació de tots els centres en els
quals hem intervengut, Sra. Riera, si tots els centres es trobaven
realment en una situació lamentable i fem centres nous,
ampliam centres, fem gimnasos, llevam barreres
arquitectòniques, fibrociment, fem (...), fem gimnasos,
reformam banys, i això serà una tònica fins al final de
legislatura. La infraestructura dels centres educatius de les Illes
Balears necessita molts doblers, perquè durant molt de temps
han estat sense inversió econòmica, i la inversió que farem al
final de legislatura serà de més de 120 milions d’euros, molt
més.

I això és millora, això no són paraules, són realitats. I crec
que en algunes coses, un partit que té voluntat de govern, com
és el Partit Popular, que hauria de ser un partit que realment
tengués la capacitat de diàleg, jo li he estès moltes vegades la
mà, però vostè, quan li estenen la mà, l’únic que vol és criticar,
criticar i criticar, incapacitat realment de dialogar de forma
clara sobre polítiques concretes. I jo el que li deman és
aquest..., nosaltres tenim la mà estesa amb vostès, amb tots els
grups que vulguin acceptar una política educativa democràtica,
de qualitat, d’equitat.

I crec que el Partit Popular té experiències de gestió i les
millors experiències de gestió educativa del Govern del Partit
Popular no és precisament la seva, Sra. Riera, no és
precisament la seva, li he dit moltes vegades, alguns consellers
d’Educació del Partit Popular realment han estat no molt
millors, han tengut una política educativa racional, de diàleg,
amb discrepàncies evidentment. Per tant, jo crec que el Partit
Popular que vostè representa no és aquell Partit Popular que
necessitam a les Illes Balears per fer una educació millor i una
societat millor, i jo ho lament, perquè jo som una persona
dialogant, som una persona que tenc ganes de pactar, de
consensuar, i sempre vostè té la incapacitat d’intentar arribar a
acords mínims, sempre, sempre desqualifica. A mi m’ha
desqualificat personalment, aquella frase de si el Sr. March en
aquest temps no ha fet res en temes d’universitat, que farà el Sr.
Company si no ha estat realment ni professor universitari, si no
ha estat ni universitari.

A mi em sembla que la política per a mi té uns altres nivells,
jo el seu nivell, la seva desqualificació no la puc entendre i li
ho dic amb pena, perquè jo som una persona que m’agrada el
diàleg, m’agrada el pacte i m’agrada el consens, amb vostès és
molt complicat i ho lament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Des del Grup Popular volem lamentar
que el conseller torni justificar la seva inactivitat criticant
gestions anteriors, com fa sempre, això, Sr. Conseller, no és
més que la prova de la inseguretat que té vostè amb el seu full
de ruta enquistat. I miri, no és precisament dialogant la paraula
que empren els representants sindicals, els docents o els
membres de les meses i de les comissions per definir la seva
gestió, precisament dialogant no és la paraula.

Esperam que es posi les piles i aprofiti aquest càstig que li
han fet, de llevar-li part de les seves competències per centrar-
se en la responsabilitat del que li resta el temps que li resta.

I únicament que no m’ha respost per què no aprofita les
places dels centres privats que no són dins la xarxa pública, que
hi ha més de 400 places que necessiten les famílies?

Per què no ha posat els recursos educatius que li demanaven
els representants sindicals a principis de curs? Perquè que ens
digui que ara arribaran dispositius, quan queda un mes i mig
per acabar el curs, realment és que vostè mateix defineix quina
és la fulla de ruta, la d’arribar després que les coses s’hagin
necessitat.

No ens diu per què es varen despenjar nins amb el
confinament, si hi posaven tants de recursos, ni si els ha
recuperat, com li han demanat des d’El Pi.

I la veritat, nosaltres tenim pendent una interpel·lació per
analitzar el principi de curs, esperam que quan vengui a aquella
interpel·lació tengui un poc més clar com serà el curs, si serà
presencial o semipresencial, perquè si diu que la gent vol que
descansin el mes d’agost, que ens digui ara que segurament serà
semipresencial el primer trimestre i presencial el segon
trimestre no ens sembla que sigui, ni des d’un punt de vista
pedagògic ni organitzatiu, el més còmode ni més fàcil per a
aquests docents que tant s’esforcen i per aquests equips
directius que han fet aquesta feina ingent.

Si vostè hagués fet la feina en inversió que diu, no en lloc
de barracons, tal vegada hagués fet escoles i tendríem més
presencialitat i menys semipresencialitat en determinats cursos,
com tenen altres comunitats. Si hagués fet inversions en escoles
en lloc de barracons o en assessors o en les qüestions a les
quals vostè ha destinat aquests anys també tal vegada tendríem
doncs ja les ràtios que va prometre a l’any 2015 o 2016 amb
aquell famós pacte educatiu. Si vostè hagués fet totes aquelles
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coses que va prometre, evidentment, pens que tendríem una
situació molt millor.

Si vol continuar justificant-se amb la gestió del Partit
Popular faci-ho, però també li vull recordar que precisament el
Partit Popular va ser el que va fer gratuïta l’educació infantil de
3 a 6 anys, esperem que vostè, a part de parlar d’empati,
d’educació infantil, de diàleg, de meses i d’inversions, faci
qualque cosa que quedi (...) en aquesta comunitat autònoma
quan arribin les eleccions evidentment i vostès deixin el
Govern.

Gràcies, senyor....

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Riera. Ja li dic, lliçons de diàleg ni una,
eh?, ni una, evidentment ni una!

En segon lloc, xarxa complementària de 0-3. Escolti,
nosaltres estam oberts que les escoles autoritzades, centres
autoritzats de 0-3, no guarderies, les guarderies no són la nostra
competència, les escoles autoritzades privades que vulguin
passar a la xarxa complementària tendran ajuts, han de passar,
han d’acceptar unes regles, és clar que sí, senyora...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... a veure, Sra. Riera, tenc la paraula jo,...

EL SR. PRESIDENT:

No s’interrompin, per favor.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

... jo he callat quan vostè parlava i, per tant, vostè ara m’ha
d’escoltar, li sap greu, em sap greu, però a la xarxa
complementària per ser-hi han de respectar unes regles, igual
que la concertació educativa, que la concertació educativa li
record que va ser el Govern del PSOE, ja sé que a vostè li sap
greu això, però va ser el Sr. Maravall, amb la LODE, que va
posar i institucionalitzar la concertació educativa, no vostès. I
a la xarxa 0-3 no hi ha concertació educativa, és que no n’hi ha
de concertació educativa, Sra. Riera, jo no sé com li he de dir.

I nosaltres, a partir de la passada legislatura, vàrem crear la
xarxa complementària, que venia ja dins el decret 0-3, que són
els centres privats que volen ser un servei públic i que tenen
ajudes del Govern. Aquesta és la realitat, Sra. Riera, sí, Sra.
Riera, és així, fins i tot els centres concertats per ser concertats
han de reunir una sèrie de condicions. Jo sé que amb vostè seria
un liberalisme total i absolut, però els centres concertats,
evidentment, són centres que han de tenir una sèrie de requisits,
i vostè ho sap, perquè vostè ha fet concerts educatius; i si no
acompleixen una sèrie de requisits no es pot concertar. I a la

xarxa complementària necessites tenir una sèrie de requisits per
formar-ne part, i tenim la xarxa pública i la xarxa
complementària, i a la xarxa pública i complementària tenim un
pla d’acció que suposarà crear més de 1.500 places.

I en aquests moments, els ajuntaments que vulguin crear
places tendran 9.000 euros per plaça, 9.000 euros per plaça,
Sra. Riera. Jo no sé a quin món viu, són fets, no és justificació
de les..., és que és el contrast entre la seva política la que fem
nosaltres, 9.000 euros per plaça educativa, però no només del
Govern de la comunitat, del Govern d’Espanya, el Govern
Rajoy no fa res en 0-3 anys, Sra. Riera, és que a mi em sembla
que predica unes coses i no és que facin una altra cosa, no fan
res, és que fan totalment el contrari. Per tant, el liberalisme
educatiu que vostès prediquen nosaltres aquí no el farem, no el
farem de cap manera i, per tant, aquesta és una realitat.

La digitalització, han arribat 4.500 aparells per a les
escoles, però no només per a aquest any, escolti, no serà per a
aquest any, serà per als altres cursos, Sra. Riera. Per a l’any que
ve crearem més de 5.000 aules digitals, 5.000 aules digitals,
repartirem més aparells per a les escoles, per als docents, per a
l’alumnat, per a l’alumnat vulnerable. Això és un conveni que
vàrem fer amb el Ministeri d’Educació i que això algunes
comunitats autònomes del PP no l’han fet, ni l’han rebut ni les
rebran, Sra. Riera, és a dir, és que nosaltres som actius en tota
una sèrie de coses. I jo crec que hauria de posar en valor tot el
que realment es fa.

Vostè diu que... jo vull que escolti bé el que he dit:
nosaltres volem que a partir del setembre l’escola secundària,
batxillerat, sigui presencial, no he dit semipresencial, he dit
presencial, li ho repetesc una parell de vegades. Una cosa és
l’escenari B modificat i l’altra és l’escenari E, que és molt més
flexible. Però nosaltres, el nostre objectiu és que a partir del
setembre, l’escola secundària, l’ESO, batxillerat i FP sigui
presencial, sigui presencial, aquest és l’objectiu, jo no sé què ha
entès, no he parlat de semipresencialitat, jo no he parlat de
semipresencialitat, escolti bé, quan de vegades es diuen coses,
crec que s’ha d’escoltar.

Escolti’m, jo, evidentment, a la meva conselleria tenc les
competències que tenc, jo no entraré en debats d’aquests que a
vostè li agraden molt de ficar si m’han llevat competències,
escolti, m’és igual, m’és igual, Sra. Riera, a mi em poden llevar
competències, però a vostès els varen llevar del poder, mira, i
fa dues legislatures que són fora del poder, miri la diferència
que hi ha. I jo, evidentment, som una persona que som en
política per servir, no tenc cap necessitat d’encalentir cadires,
li ho puc assegurar perfectament, jo no tenc cap necessitat, cap
necessitat. I jo crec que vostè sí, i vostè és ambiciosa, i jo li
aplaudesc que sigui ambiciosa, perquè l’ambició és necessària
en aquesta vida, però en aquests moments nosaltres fem feina
d’acord amb les competències que tenc.

Jo no m’he barallat amb ningú mai en política, mai, no m’he
barallat amb cap conseller si hi ha una competència o una altra,
jo amb Miquel Company tenc una relació excel·lent i tenc un
nivell de col·laboració excel·lent, no tenc enveja ni em sap greu
ajudar, perquè tenim un projecte comú, Sra. Riera, i aquesta és
la diferència, jo no competesc amb el Sr. Company, no hi
competesc. Jo sap amb què competesc? Competesc a intentar
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millorar l’educació cada dia, aquesta és la meva competència,
és el que faig.

I els indicadors ho diuen, Sra. Riera, els indicadors ho
diuen, a mi em sap greu que vostè no ho accepti, perquè li sap
greu que sigui així, però li vull dir que la diferència entre el que
vàrem heretar i el que hi ha ara, no parl del seu passat, és
evident, no és una qüestió, diguem, de plantejaments de
paraules, són realitats. Per tant, nosaltres en digitalització, en
0-3, nosaltres no som sectaris, Sra. Riera, nosaltres no som
sectaris, nosaltres volem que si hem de col·laborar en xarxa
complementària acompleixin una sèrie de condicions, és l’únic
que demanam. I això és el que han de fer, hi ha molta xarxa
complementària que no volen entrar..., centres, perdó,
autoritzats que hi volen entrar i nosaltres no poden donar
ajudes, igual que hi ha centres públics, concertats i privats, els
centres privats no rebran mai ajudes de l’administració; i els
centres concertats, si acompleixen les condicions, sí que en
rebran, evidentment, i necessitat d’escolarització i ràtios són els
elements claus.

Per tant, jo, Sra. Riera, m’agradaria, ho torn repetir, li
estenc una altra vegada la mà, malgrat tot, perquè sé que
realment és important, si volem millorar l’educació, el pacte
entre tots, el pacte entre tots, i jo li torn estendre la mà. Si vostè
l’agafa o no l’agafa és la seva decisió, però nosaltres estam
disposats sempre a parlar amb vostès, amb el Partit Popular, un
partit de govern, un partit de govern; i creiem que un partit que
ha governat i que té voluntat de governar crec que té l’obligació
entre tots d’arribar a un acord, i jo en temes de política
educativa o amb la llei d’educació ens asseurem, ens asseurem
per veure si poden arribar a un acord.

Jo no sé si vostès es trobaran en aquesta tessitura o no, però
nosaltres ens asseurem amb vostès, ens asseurem amb tots els
grups parlamentaris que vulguin per intentar una llei educativa
que doni estabilitat al sistema i impossibiliti que hi hagi canvis
de ruptura, la trencadissa educativa que vostès varen fer, això
s’ha d’evitar, això és el que s’ha d’evitar per intentar que
l’educació millori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, si no ha conclòs la
intervenció, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Passarem al següent torn del següent grup
parlamentari, per Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, en primer lugar agradecer
al conseller, creo que usted es uno de los consellers que más

comparece en el Parlamento, casi sin duda alguna. También la
situación sanitaria y la situación educativa han propiciado que
exista una mayor intención de controlar la actuación del
conseller.

Sin embargo, bueno, nosotras queremos transmitirle desde
Unidas Podemos que nos sentimos satisfechas con el trabajo
que han venido realizando durante la pandemia, y se lo decimos
claramente. Y creo que es importante en estos momentos tan
conflictivos y de tanta política caníbal reconocer que realmente
se ha actuado eficazmente en la gestión de la pandemia y
agradecerle su labor en concreto.

Sobre todo también quiero transmitirle que he mantenido
una reunión con el Consejo Escolar, y nos han dicho lo mismo,
que están satisfechos con la gestión de la pandemia. Yo creo
que en educación el Govern de las Islas Baleares ha estado a la
altura, ha protegido la salud de los estudiantes y del
profesorado y también se ha garantizado el acceso a la
educación de todos y de todas, a pesar de que las circunstancias
eran complejas.

Respecto al Consejo Escolar, en concreto, por ejemplo, nos
han transmitido su inquietud por el inicio del curso escolar,
también es nuestra la preocupación, aunque aún queda tiempo
es verdad que es importante estar prevenido para las
situaciones sanitarias posibles. La comunidad educativa está
viviendo con cierto nerviosismo el planteamiento del nuevo
escolar; usted ya ha comentado que habrá una reunión con el
Consejo Escolar, en la cual le transmitirá cuáles son los detalles
y cuál es la planificación del nuevo curso, pero, bueno,
queríamos decirle que no se demore, o sugerirle que no demore
en esa reunión porque es importante mantener en calma y
seguir manteniendo la calma en toda la comunidad educativa.

En segundo lugar, quiero comentarle que no sé si usted sabe
que hay una iniciativa en change.org del Colegio Sant Ciriac de
Santa Eulàlia, en Ibiza, en la que denuncian la falta de
infraestructuras adecuadas, quieren patios seguros, dicen que
quieren también baños para todos los grupos burbuja, baños en
los patios, váteres para los maestros y maestras, azoteas sin
filtraciones y humedades, reparaciones que sean necesarias para
hacer seguro el colegio para los niños y para las niñas y
también un gimnasio, que dicen que, bueno, que es importante
en la época de pandemia.

En esa petición comentan que en 2017 usted planificó la
supresión de barreras arquitectónicas, por valor de más de
160.000 euros, y en 2018, una reforma integral de casi medio
millón de euros. Nosotras conseguimos una pequeñísima parte
de lo que necesita ese colegio, según dicen, en las enmiendas
de los presupuestos de este año, pero está claro, según comenta
en esta iniciativa, que no es suficiente. Ya ve usted lo que están
solicitando, ya ve lo que están pidiendo, ¿hay alguna actuación
prevista en concreto sobre este tema, una planificación, una
supervisión de las necesidades de ese colegio? ¿Se ha reunido
la Conselleria para tratar de alcanzar un acuerdo con ese
centro?

También me he reunido con la Asociación DISFAM, de
familias con dislexia, de niños y niñas con dislexia, y me han
trasladado una vez más los obstáculos a los que se enfrentan los
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niños y las niñas. Estos niños tienen una plena capacidad
intelectual pero, sin embargo, presentan dificultades especiales
en el aprendizaje, y eso, de verdad, yo sé que usted lo sabe,
pero les comporta un calvario absoluto en su día a día. Y es
muy injusta y es muy frustrante esa situación, tanto para los
estudiantes como para sus familias. 

Creo que la Conselleria de Educación es absolutamente
empática con todas las realidades y que se cuida bien de
otorgar un trato equitativo a todos sus estudiantes. Es
importante que evitemos caer en la uniformidad y un paso más
allá de la igualdad con la equidad, pero, conseller, los datos
dicen que un 17% de la población padece dislexia, 4 de cada 6
estudiantes que abandonan las aulas lo hacen porque,
precisamente, padecen dislexia. Es necesario un diagnóstico
exhaustivo y completo de los estudiantes, con resultados lo
suficientemente rápidos como para que la acción de
intervención y adaptación de los contenidos sea rápida y evite
que los niños pierdan meses esenciales en su proceso
educativo. 

Ahora, con las ratios más bajas, es cierto, y así lo comentan
desde DISFAM, que se ha permitido una atención más
personalizada a cada estudiante, y aunque la contratación de
personal ha sido realmente histórica se requiere un poco más de
previsión y contratación de orientadores para poder ofrecer un
mejor servicio educativo a estos niños y a estas niñas, con plena
capacidad intelectual que, sin embargo, tienen muchas
dificultades en su día a día. ¿Tienen pensado ustedes, a lo largo
del curso que viene, ampliar la plantilla de orientadores por
centro, para el curso que viene?

Todos los derechos, Sr. Conseller, que se conquisten ahora
en todo lo que se avance hacia la inclusión será una garantía de
una sociedad fortalecida que va a rechazar de frente las
decisiones que puedan venir de gobiernos que no sean
progresistas; todos esos pasos, todos los avances hacia la
protección y la garantía de los derechos humanos van a
beneficiar a la gente, de tal manera que ninguna política podrá
revertirlo sin enfrentarse de nuevo a una sociedad civil que se
ha sentido cuidada. Y tenemos que seguir cuidándola. 

Respecto a la estabilización de las plantillas, quería
preguntarle ¿cómo va el plan? ¿Qué plan hay por isla? ¿Han
territorializado? Ustedes saben la problemática que existe
concretamente en Ibiza, donde la situación del profesorado es
precaria por la falta de vivienda y no hay manera alguna de
fidelizar al profesorado en nuestro territorio. Van a sacar
convocatorias para oposiciones a profesorado, en Ibiza ¿sabe
si se van a ampliar y de cuántas plazas hablamos o si se va a
seguir llevando a cabo y mejorando el plan de estabilización
para consolidar las plantillas?

También queríamos saber si tienen ustedes pensado poner,
establecer u ofrecer un servicio psicológico, un servicio público
de apoyo emocional para que los estudiantes puedan hacer
frente al impacto emocional que ha tenido la pandemia, que a
todos y a todas nos ha perjudicado muchísimo, pero
especialmente hay que tener cuidado con estudiantes que ahora
mismo están en una revolución de emociones y que tienen que
ser los adultos del futuro y tienen que gobernar el mundo, y no
podemos perder a una generación entera. 

También quería preguntarle sobre las escuelas de verano, si
tienen ustedes alguna planificación, ya sé que depende también
del tema sanitario y que hay mucha parte de competencia
municipal pero, bueno, no sé si han previsto en ello. 

También por las becas de comedor, ¿qué datos ha habido,
si durante la pandemia ha habido más personas que han
solicitado estas becas de comedor? Si van a ampliarse las
cantidades para el curso que viene debido a que la situación
económica va a seguir más o menos igual.

Y, por último, también tengo que recordarle, Sr. Conseller,
que es importante solucionar las carencias que vienen de largo,
como dar solución por ejemplo a las peticiones de los
sindicatos y a gran parte de la comunidad educativa en Ibiza, y
que sugieren, bueno, reclaman la ampliación de competencias
y la financiación de la Delegación educativa en Ibiza. Y me
resulta coherente absolutamente, resultará más efectivo para
todos y para todas que en las islas -sobre todo en las islas más
pequeñas- haya una delegación de educación que sea capaz de
hacer frente a situaciones cotidianas o extraordinarias
reduciendo la situación de doble o de triple insularidad que
existe.

Sin más, pues nada, muchas gracias por comparecer y nada
más, gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT: 

 Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, diputada, per les seves paraules. Agraesc la
seva valoració positiva d’un inici d’un curs escolar anormal, jo
de vegades crec que hi ha entitats i grups i persones que no
tenen en compte que vivim una situació de pandèmia, jo de
vegades crec que hem de tenir en compte que no és un curs
normal, ho he dit moltes vegades; que és un curs realment molt
especial, que és un curs que hem de posar en valor que s’hagi
pogut dur a terme sense gaires problemes, mentre que a d’altres
països -ho he dit abans- han hagut de tancar les escoles, i aquí
s’ha fet una feina, des del Ministeri de Sanitat, del Ministeri
d’Educació, les comunitats autònomes, els centres educatius,
els equips directius, que ha fet possible que tot això anàs bé, és
a dir, això no cau de l’aire del cel. I crec que és important
realment dir-ho perquè és de vegades parlar bé de l’educació a
algú li costa molt, però crec que en aquest sentit la comunitat
educativa -i jo crec que tots- hem estat a una certa alçada per
donar una resposta a una necessitat.

Perquè, evidentment quan vàrem tenir tres mesos tancades
les escoles va ser un element negatiu, això sí que va ser negatiu,
i jo crec que ara amb una perspectiva de temps tal volta no es
faria el mateix, jo crec que això és a toro pasado todo el
mundo es Manolete, això està claríssim, no? Però és evident
que hem après molt perquè se sabia molt poc d’aquesta
pandèmia, no se sabia com s’havia d’abordar i jo crec que ara
tenim molts d’elements. I crec que també és importantíssim
plantejar que l’aposta pel coneixement, per la ciència, per la
investigació, per la recerca, ha fet possible que en un any
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tenguem vacunes. Això també és important que es digui, perquè
de vegades quan et fan una picadeta sembla que això..., escolti,
darrera de tot això hi ha molta investigació bàsica, hi ha
investigació aplicada, hi ha realment moltes hores..., hi ha
inversió de molta gent, de molts d’investigadors, treball
d’equip, inversions econòmiques, inversions en material,
comercialització. Escolti, això, de vegades sembla que no som
capaços de reconèixer què ha estat tenir vacunes, i l’any que ve
hi haurà més vacunes encara. Jo esper..., s’haurien d’alliberar
les patents, i ara més que mai evidentment, perquè tothom
pugui estar vacunat.

Per tant, no només és important la feina que s’ha feta des de
l’àmbit de l’educació a Espanya i a les Illes Balears, jo
concretament a les Illes Balears, sinó que també hem de posar
en valor el que s’ha fet d’investigació per tenir vacunes que ens
ajuden a salvar vides! I crec que això és una demostració que
quan la societat inverteix en coneixement tenim possibilitat de
créixer en benestar social, en qualitat de vida i realment en tenir
una millor cohesió social i prosperitat econòmica. I crec que
hem d’aprendre -com a societat de les Illes Balears- que hem
d’invertir en I+D+I, i que realment aquesta és l’aposta que hem
de fer si volem tenir una societat que sigui capaç de donar
resposta als reptes del segle XXI. 

Miri, jo, nosaltres, evidentment que ens reunirem amb les
meses sectorials, torn a repetir, la mesa sectorial de sindicats de
la pública, la concertada, pares i mares i directors. Nosaltres ja
fem, hem fet reunions, començam a fer reunions bilaterals. Ens
reunirem amb el Consell Escolar de les Illes Balears quan
tenguem dades precises i certes de per on van les coses, però
volem anar... Perquè avui, evidentment, he fet una
compareixença per dir quins eren els nostres objectius, cap on
anam, quines són les nostres intencions, no confondre el nostre
objectiu i les intencions amb el que realment després
concretarem d’una forma fàctica, quins protocols hi haurà,
quins recursos hi haurà, quina quota hi haurà, etc. 

Per tant, nosaltres evidentment parlarem amb els consells
escolars, parlarem amb la comunitat educativa perquè aquest ha
estat el nostre tarannà, malgrat ens puguem criticar, nosaltres
pensam que la crítica és una forma d’avançar en tots els sentits.

Allò de Sant Ciríac, no entraré en detalls, però sí ens
asseurem, nosaltres pensam que s’han fet coses, que se’n
podrien fer més, però evidentment seguirem fent.

DISFAM. Nosaltres amb DISFAM ens hem reunit, fem un
conveni, redactam un conveni de col·laboració amb DISFAM,
hem fet col·laboracions en temes de formació i seguirem. És
evident que la dislèxia és una dificultat d’aprenentatge que
afecta o que pot possibilitar fracassos escolars en molts de
sentits, jo sempre he intentat demostrar que la dislèxia no és un
indicador perquè la gent sigui un fracassat social, Einstein era
dislèxic, Javier Mariscal és dislèxic, i així podríem seguir
posant exemples de gent dislèxica que se’ls han de potenciar
aquests aspectes positius, però no se’ls pot avaluar.

I aquí no només és un tema de posar especialistes, també és
un tema de formació de tots els docents, de la formació inicial.
És a dir, una persona, un mestre, un professor de secundària ha
de tenir coneixement per saber com abordar un nin amb

dislèxia. La dislèxia no és una malaltia, és una dificultat
d’aprenentatge que pot afectar l’autoestima sobretot, sentir-se
fracassat personalment. I nosaltres tenim una relació i treballam
per fer un conveni amb DISFAM, no només la Conselleria
d’Educació, també la Conselleria de Salut, ho dic perquè anam
en aquesta direcció. 

El tema emocional, que vostè n’ha parlat. Nosaltres sabem,
i això no ho dic jo, és a dir, si es llegeix una mica tots els
reportatges que hi ha respecte d’això, resulta evident que un
dels problemes que ocasiona la pandèmia són problemes de
salut mental i emocional, això és una realitat, no només entre la
població escolar, sinó entre la població adulta; la pandèmia ha
incrementat l’ansietat, els tractaments psicològics, els
tractaments farmacològics, per tant, això és quelcom que ho
hem de plantejar, el tema del suïcidi, hi ha tota una sèrie de
reflexions que s’han de fer.

Nosaltres, des de la Conselleria d’Educació, tenim
convivència, Convivèxit, que és un institut que des de la
legislatura passada vàrem tornar a posar en marxa, que
realment ha fet una feina excel·lent en tot el tema de
recuperació emocional: el tema de bullying, de ciberbullying,
el tema d’igualtat; tot això es fa des de l’Institut de
Convivència, i crec que les eines que dóna, el que volem és
donar eines als docents per intentar recuperar, en la mesura que
sigui possible, aquests al·lots que sí tenen problemes
emocionals; de vegades la fòbia a sortir, de vegades fòbia a
sortir perquè aquesta idea que si surts realment pots tenir un
problema de COVID, etc.; és a dir, crec que evidentment estam
en una situació que tornar a la normalitat és la millor teràpia
que podem fer, la millor teràpia és tornar a la normalitat en tots
els aspectes, però aquesta normalitat s’ha de fer de forma
segura. I nosaltres donam instruments a les escoles des de
Convivèxit per tal d’ajudar els docents i els alumnes a
recuperar aquesta normalitat perduda. Hi ha coses de la vella
normalitat que no volem, això també és evident, però això serà
una feina de tots intentar veure quina normalitat hem de
construir el dia d’avui. 

Per tant, sí, això serà una feina de tota la societat. És a dir,
no podem, i això també voldria que es veiés, no podem
fonamentar en l’escola tots els problemes que realment té la
societat, perquè si no l’escola serà incapaç de donar resposta
als problemes, i de cada vegada la societat en té més. I el tema
de salut mental, el tema emocional és un tema que és aquí, és
aquí i hem de veure com l’abordam. 

Beques menjador. Les beques menjador evidentment
nosaltres farem la convocatòria semblant a la de l’any passat,
el curs vinent, al curs passat. Per tant, serà una convocatòria
que ja la preparam.

Treballam també, jo vull dir, per exemple, que hem
inaugurat un nou menjador escolar al centre Joan Capó de Son
Gotleu, un centre que necessitava aquest menjador perquè
aquesta zona necessita aquest tipus de servei per tot el que
significa la qüestió de la crisi econòmica que viuen aquestes
barriades tan complicades amb tantes necessitats, i aquesta és
una política sobre la qual treballam. 
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El tema de delegacions territorials. Vostè ho sap, però bé;
és a dir, nosaltres a l’avantprojecte de llei d’educació sí que
apostam per una direcció territorial d’educació de Menorca,
Eivissa i Formentera, que siguin realment ens
institucionalitzats, realment amb competències, amb recursos
humans, amb recursos econòmics, perquè pensam que hi ha
determinades competències que s’han de fer des de les
direccions territorials en coordinació, lògicament, amb la
conselleria, amb les seves distintes direccions generals. És a
dir, les direccions territorials seran elements transversals que
ajudaran de qualque manera a fer polítiques més concretes, més
territorialitzades d’educació. Això dins la llei d’educació, que
amb vostè hem parlat moltes vegades, doncs estam amb aquesta
idea.

Les escoles d’estiu evidentment no és competència nostra
les escoles d’estiu, evidentment, però sí que nosaltres li direm
que farem el pla d’acompanyament escolar, sí que el farem, el
seguirem fent, tot aquest pla de reforç educatiu el farem,
d’acord sempre amb les condicions sanitàries. I a més les
escoles d’estiu que fan ajuntaments i fan entitats s’han de seguir
fer evidentment, nosaltres no és la nostra competència des de
la Conselleria d’Educació, però sí que pensam que l’escola és
l’espai més adequat perquè, ho he dit moltes vegades, la
inversió que es fa per construir centres educatius necessita que
s’utilitzin a tot temps perquè realment és la millor forma de
treure, no rendibilitat econòmica, sinó una rendibilitat social
amb tot el que significa això.

Darrera qüestió que vostè ha plantejat, el tema de les quotes
del professorat. Nosaltres les quotes de professorat, és a dir,
quin professorat hi haurà per al proper curs ho negociam ara
amb Hisenda, lògicament. Nosaltres des que hem començat sí
que hem posat orientadors a tots els centres educatius i els
orientadors aquest curs han fet d’orientadors, no han tengut
evidentment cap curs, han estat realment orientadors i han
donat suport als docents en tots els problemes que hi havia, i hi
ha orientadors a tots els centres de primària, abans només no
n’hi havia a centres de secundària, són a tots els centres de
primària. Hem posat PTSC, que són una espècie d’educadors
socials, a aquells centres que tenen unes necessitats socials
educatives importants.

Per tant, volem reforçar l’educació inclusiva perquè
l’educació inclusiva és la personalització de l’educació, i
nosaltres pensam que anam en aquesta direcció. És veritat que
realment fer una escola totalment inclusiva no només és un
problema de recursos, és un problema de recursos, de formació
i d’un tema important, d’actitud, un tema d’actitud de tothom,
de les famílies, dels docents. És que de vegades tot ho centram
en els recursos, sí, els recursos són importants, els recursos
econòmics, els recursos tecnològics, els recursos humans, els
docents, els recursos de suport, però també és important que la
gent estigui formada. Pens, i ho dic sincerament, que crec que
les formacions inicials han de millorar en aquest aspecte perquè
l’educació inclusiva no pot ser una qüestió de personal
d’atenció a la diversitat, d’un PT, d’un AL o d’un orientador;
l’educació inclusiva és una qüestió de tots. Per tant, tots els
docents, tot l’equip directiu, tots els projectes han d’anar en
aquesta direcció.

Nosaltres evidentment quan tenguem la quota veurem com
realment donam resposta a aquestes qüestions.

I també li vull dir una altra cosa, dins el programa del
ministeri Proaplus posaran també més reforç educatiu per a
aquells centres més vulnerables, que aquest és el nostre
objectiu i la nostra idea.

Crec que he intentat respondre-li quasi tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Pues, muchas gracias. Nosotras seguiremos pendientes de
la planificación del nuevo curso, de la contratación del
profesorado, de la convocatoria de plazas, muy especialmente
en Ibiza, también de la contratación de especialistas para niños
y niñas con necesidades especiales y dificultades de
aprendizaje, aunque creemos muy oportuna la visión que usted
propone de la formación generalizada del profesorado en
inclusión y en general en todas las realidades cognitivas y
emocionales de los estudiantes.

Y nada más, seguiremos viéndonos. Gracias.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓN I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Gràcies, Sra. Glòria Santiago per les seves paraules.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago, Sr. Conseller. Passarem el torn al
Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Moltes gràcies, president. En primer lloc, agrair-li
novament que sigui aquí a aquesta comissió, que hagi
comparegut i ens hagi donat les explicacions envers el curs
escolar 2021-2022. 

La petició de compareixença de la Sra. Pons, del Grup
Parlamentari El Pi, crec que era més ample i jo, doncs, li faré
una primera intervenció envers el curs 2021 i de 2022 i de tema
educatiu de les escoles i després una segona intervenció envers
la formació professional, que ja sap que és un dels temes que
ens interessa i ens preocupa al meu Grup Parlamentari
Ciutadans. 

S’ha parlat molt per altres portaveus també, de les errades
que hi ha hagut en el curs que està a punt quasi de finalitzar, jo
sí que volia aprofitar per dir, de bell nou en aquesta comissió
i en aquest Parlament, donar les gràcies per l’esforç, el treball,
la feina, la implicació de tots els docents d’aquestes illes, de la
comunitat educativa i dels joves que han hagut d’adaptar-se a
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la situació de semipresencialitat, també als nins i nines i a totes
les famílies. 

Però sí li vull reconèixer a vostè, conseller, i a la
conselleria, l’esforç que han fet perquè aquesta tornada a
l’escola, quan ens vàrem veure tantes vegades el mes d’agost,
el mes de setembre en aquestes compareixences, doncs tornar
a les aules de forma segura, que tant li havíem demanat des de
Ciutadans. És evident que el risc per a la salut existia en aquell
moment i existeix, però nosaltres des de Ciutadans vàrem tenir
molt clar que el risc de no dur els nins a l’escola era molt pitjor,
i nosaltres no vàrem caure en aquesta crítica destructiva i, al
final, a cop de titular de fer oposició, ja m’ho conec conseller
i sap la línia del nostre partit, vàrem fer una crítica rigorosa
perquè la tornada a les aules fos segura, però, per descomptat,
nosaltres no ens vàrem afegir o incloure en aquests grups
parlamentaris que varen posar moltes traves, i ho vull deixar
clar aquí, moltes traves perquè l’inici començàs el dia que
havia de començar, perquè va veure qualque col·legi oficial o
associació de l’àmbit sanitari que demanava aquesta... i a mi em
va semblar molt poc responsable per part d’alguns grups
d’aquesta cambra, i vostè ho sap.

Crec que s’han fet esforços, però és vera que hi ha hagut
coses a millorar, com per exemple el Pla de digitalització.
Vostè treu pit i és normal, jo li he de dir que nosaltres
esperàvem i així ho vàrem plasmar a una proposició no de llei
el mes de maig o juny de l’any passat, encara estàvem en el
primer estat d’alarma, que es pogués seguir el currículum on
line; és a dir que aquest amb sistema de semipresencialitat,
vàrem estar-hi d’acord per les dades epidemiològiques que es
varen presentar, però que s’hagués pogut seguir el curs de
manera on line, en línia. Jo crec que en això no hi ha hagut la
voluntat o els recursos suficients per poder dur-se endavant.

Crec que el tema de l’EduCOVID ha estat molt positiu, ho
hem de reconèixer, els protocols han funcionat bé, però gràcies
a la unitat EduCOVID que ha donat molt bon servei. Tots els
comentaris que ens arriben són en positiu en aquest aspecte.

Sí que és vera el que li he dit, que jo crec que s’havia
d’haver fet..., s’ha posat molt el focus en les garanties
higièniques i sanitàries i al principi les garanties pedagògiques
o educatives varen estar un poc a l’aire i és vera que ara ja sí
que li he de reconèixer que s’han donat passes i s’ha
desenvolupat el currículum escolar i pedagògic.

Sí que també li volia dir per exemple sobre la vacunació,
nosaltres vàrem donar suport perquè els docents fossin
reconeguts com un grup prioritari i consideram que ha estat un
encert.

També l’augment de beques menjador, es varen apujar els
llindars per a aquestes beques, que nosaltres ho vàrem reclamar
també via esmenes que es varen aprovar en els pressuposts. 

Crec que no s’ha parlat de la Inspecció Educativa, no ha
parlat si s’augmentaran els recursos. Crec que és molt
important i ara s’ha posat més de manifest, però que la
inspecció educativa s’ha de reforçar. Li volia demanar perquè
el cap d’inspecció educativa fa mig any, més o manco, va
comparèixer en aquesta comissió i ens va explicar que feia una

anàlisi escola per escola d’aquestes illes, fent un informe de les
necessitats, dels nins, alumnes i joves amb necessitats especials,
per fer aquest reforç que jo ja li vaig demanar a la seva
compareixença en el ple fa unes setmanes, de no esperar el
PAE de l’estiu, per reforçar aquesta mancança que hagin pogut
tenir.

Després li volia també dir que compten amb el nostre suport
d’intentar i de fer tots els esforços perquè el curs 2021-2022
recuperi la presencialitat total i treballam en aquesta línia.
Nosaltres apostam per la presencialitat, cosa que vostè ha dit,
a Múrcia encara hi ha nins petits que estan en
semipresencialitat i a mi me sembla molt irresponsable i
incoherent, no?

Sí que li demanaria més explicacions en relació al React-
EU, que ha dit que es podria aprofitar per finançar aquest
programa europeu que és diferent del Next Generation EU, per
finançar aquestes infraestructures educatives que tant
reivindicam també des del nostre grup i disminuir les aules
modulars, els barracons. I si podia concretar més si ha arribat
ja a un acord amb la consellera Sánchez, per saber amb quin
pressupost podríem més o manco comptar del React-EU.

S’ha parlat ja per altres portaveus que m’han precedit, de la
mancança de PT, AT, de donar respostes a aquestes necessitats
de més reforç que vostè ha dit. Sap que és una de les
preocupacions d’aquest grup parlamentari i de la diputada que
li parla. També estic d’acord amb la Sra. Santiago, sobre la
necessitat d’augmentar els orientadors de les escoles,
augmentar les beques menjador.

I ens preocupa l’estabilització dels docents, vostè ha parlat
d’una oposició de 1.144 places a concurs que trauran el mes de
juny per a l’any que ve, però és vera que són les oposicions,
vostè ho ha reconegut, que s’havien ajornat de l’any passat.
També ha parlat de reduir la interinitat a un 15%. Jo li he de
recordar que les directives europees ens marquen un màxim del
8%. De fet, tots els esforços per arribar a aquest 8% de
temporalitat i de precarietat dels docents i dels treballadors
públics de les nostres illes en general.

En relació amb la llei educativa autonòmica, ha dit que en
el mes de maig arribarà a aquest Parlament, jo sí que li vull
avançar conseller que des de Ciutadans intentarem esmenar tots
aquests articles en què no estam d’acord. Però la nostra
voluntat és d’arribar a consens, com vostè ja coneix. I perquè
estic d’acord, vostè ha dit que la crítica ha de ser per avançar
i en això totalment d’acord i sap que ens trobarà aquí.

I després, a més de la Conferència Interterritorial
d’Educació, que té la setmana que ve, que ens ha comentat, jo
esper que es deixin clares de la part dels fons europeus quina
part podria correspondre a educació, amb quins recursos i
pressupost comptaran les comunitats autònomes, per tot el que
ens ha explicat dels filtres HEPA i de tots els recursos que es
posaran per a l’any que ve i en el tema de docents i AT i PT, si
tendrem més recursos i més finançament per part de l’Estat.

I això de la part educativa seria tot i després ja li faré el
bloc de la Formació Professional. Gràcies, conseller.

 



768 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 47 / 29 d'abril de 2021 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Patrícia Guasp per les seves paraules,
sobretot pel seu to. És a dir, crec que a mi m’agradaria molt
que en temes d’educació baixàssim molt la conflictivitat, la
crispació, crec que no és bona en cap sentit, però evidentment
cadascú llaura el seu futur i cadascú el llaura així com ho
considera. Jo li reconec el seu to sempre dialogant que ha
tengut com a mínim amb aquest conseller d’Educació i
Formació Professional i, per tant, intentaré ara desgranar i
donar resposta a totes les qüestions que vostè ha plantejat, i
després al que vostè plantegi de formació professional.

És evident que estam..., i jo sí que li reconec, perquè jo
quan al mes de març vaig fer la compareixença en ple sobre la
valoració dels primers mesos d’aquest curs 2020-2021 vaig fer
un exercici de memòria, de memòria no diré històrica, sinó de
memòria parlamentària del que s’havia dit durant el mes de
setembre respecte d'aquest curs escolar. I evidentment vostè,
com a representant del partit Ciudadanos, va fer una exposició
crítica, però sense alarmismes i sense estridències, i així com jo
vaig confrontar i vaig posar frases d’alguns grups parlamentaris
que realment creaven alarma social, fins i tot alguns quasi,
quasi plantejaven que dúiem els al·lots, en fi, a la mort, i perdó
per l’expressió.

Per tant, jo reconec que crear alarma social en una situació
de pandèmia és molt negatiu perquè ens afecta a tots, és a dir...,
i a més és important reconèixer que molts de grups que varen
ser tan crítics governen a altres comunitats autònomes i crec
que realment la pandèmia no és diferent a les Illes Balears que
a Catalunya, que a Madrid, que a Múrcia, que a Andalusia, la
pandèmia pot tenir variants, però realment en general és la
mateixa.

Per tant, crec que algunes entitats com el Col·legi de
Metges, sindicats mèdics, algun sindicat d’educació, algunes
entitats i persones crec que no varen estar a l’alçada perquè
pens que crear alarma social en moments que hi havia por -hi
havia por-, ansietat, hi havia preocupació, i ara li puc assegurar
-i vostè ho sap perfectament, perquè vostè és mare i té fills i és
política i, per tant, parla amb persones sobre això- que
evidentment la visió, la percepció que es té sobre l’escola és
totalment positiva. Ha incrementat, ho he dit... no sé si ho vaig
dir en seu parlamentària, però el CIS, el Centre
d’Investigacions Sociològiques ha incrementat gairebé en un
56% la percepció positiva de l’escola i dels docents. Crec que
això és evident que és a causa de la pandèmia, no és que sigui...
en fi, el millor, però com a mínim s’ha reconegut que l’escola
ha estat a l’alçada de les circumstàncies per donar resposta, i
això, ho he dit abans a una primera intervenció, crec que és
important repetir-ho. 

Per tant, jo reconec que realment el que vostè ha dit és així;
és a dir, no crear alarma, ser crític perquè crec que l’oposició
ha de ser crítica sempre amb el que governa, governi qui
governi, però crec que l’important és, sobretot en moments com

el que vivim perquè no diria el mateix si fos una situació de
normalitat, però en el moment que vivim crec que una situació
de racionalitat, de diàleg, de tranquil·litat... crec que els grups
parlamentaris en tenen l’obligació.

És veritat que el curs va començar amb pors, que la garantia
sanitària era el més important, que realment els protocols es
varen complir amb una rigidesa importantíssima, segurament
excessiva, quan ho mira en perspectiva, però era necessària, de
vegades la rigidesa no és més que una forma d’inseguretat, de
vegades ser rígid... de vegades t’aferres a allò i de vegades per
inseguretat, però mentre ha anat desenvolupant-se el curs s’han
mantingut aquestes normes, però crec que alumnes i professors
han estat en una situació més relaxada psicològicament i
educativament. Crec que això és important.

Per tant, passar d’una situació de control sanitari a una
situació de procés d’aprenentatge també ha estat així. Tots els
centres ho han plantejat, tots els centres amb què he pogut
parlar no en visites perquè visites no en vull fer, no en faig
evidentment, sí que han posat de manifest que al llarg del curs
hi ha hagut una sèrie de canvis. El primer canvi, els al·lots ja
aprenen, els docents tenen més capacitat d’ensenyar i els
estudiants més capacitat d’aprenentatge. Realment hi hagut tot
un procés, diguem, d’intentar que aquella rigidesa es
converteixi en una certa flexibilitat a l’hora de fer els
aprenentatges. És a dir, hi ha hagut un canvi en tot el tema de
digitalització. 

Jo li puc assegurar que tot i que ens falta per digitalitzar els
centres, i jo estic plenament convençut que a finals de
legislatura els centres estaran molt digitalitzats i que el
professorat tendrà unes competències i una capacitat digital que
ara no té, però tots els centres, tots han dit: “el canvi que hem
fet els centres educatius degut a la pandèmia és que... no
l’haguéssim fet en una situació normal”, inclús centres
d’educació especial, però centres ordinaris han estat, és a dir...
professorat que s’enfrontava a la tecnologia amb por en aquests
moments fan coses que mai no s’havien imaginat poder fer.

Per tant, que ens falta molt? Sí, perquè la digitalització no
és posar ordinadors, no és posar chromebooks, és una cosa molt
més complexa, és a dir, una cosa és l’aparell, tots els aparells
i l’altra és fer un plantejament pedagògic d’aquests instruments
tecnològics. Això és allò complex i això s’ha d’anar millorant. 

Jo dic que nosaltres des de la Conselleria d’Educació a
través d’IBSTEAM, que és un centre que hem creat de
formació, hem arribat gairebé a 10.000 docents en formació,
pública i concertada, perquè aquest és el nostre objectiu, donar
competències digitals per saber utilitzar de forma adequada tots
els instruments nous que posam damunt la taula. És a dir, pots
posar una aula digital, però si no la saps utilitzar val més que
utilitzis..., és com no utilitzar la pissarra. Per tant, hem
d’adaptar les eines tecnològiques que tenim a un professorat
que necessita realment dur a terme aquestes accions.

I també necessitam -ho he dit abans en una resposta a la Sra.
Santiago- que quan parlam de nins amb necessitats, no és un
problema només de PT, AL o orientadors, és un problema de
tot el centre, de totes les aules. És a dir, la inclusió educativa no
és tenir un PT perquè això no és inclusiu. Que un PT, un AL,
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un orientador ha de donar suport al professor per fer millor
l’aprenentatge d’aquest nin? Evidentment, però la inclusió és
quelcom que afecta el centre, a l’aptitud, i de vegades les
aptituds, de vegades, hi ha de tot en aquest món, no són les
adequades per fer educació inclusiva, però és evident que hem
après molt.

Vostè ho ha dit, va venir el cap d’Inspecció Educativa a fer
una anàlisi de la seva funció com a cap d’Inspecció i vàrem fer
una anàlisi centre per centre de dues coses: per una part, dels
nins amb necessitats per tal de seguir millorant aquest tipus
d’aprenentatge, d’atenció a aquests al·lots, i després, del tema
de la semipresencialitat. Nosaltres, jo reconec, és a dir, la cosa
que més m’ha fet sofrir aquesta... la meva dedicació, -malgrat
que per a alguns no m’hi he dedicat massa, no?-, en aquest curs
escolar és el tema de la semipresencialitat, perquè hi ha hagut
respostes, i és veritat i jo ho reconec públicament, respostes
diverses en funció dels centres educatius, del professorat, dels
equips directius, dels espais i dels recursos tecnològics que hi
havia. 

És veritat que hi hagut respostes diverses, però també és
veritat que al llarg de tot el curs escolar han anat millorant
aquests processos d’ensenyança-aprenentatge a través de les
eines digitals, ha anat millorant. Hem anat incrementant la
presencialitat, no fins on volíem, però crec que s’ha millorat i
pens que el curs vinent -torn repetir-ho- en què volem, aquest
és l’objectiu, hem començat a parlar amb Salut, volem que
sigui totalment presencial la secundària perquè no podem... que
siguin tres cursos amb semipresencialitat. No podem, no podem
perquè això no va a favor de la igualtat d’oportunitats.

Per tant, és veritat -ho torn repetir- que els centres s’han de
preparar per fer ensenyament digital i fins i tot pensam que tal
vegada a primer i segon de batxillerat seria possible combinar
algun dia de digitalització, però per a això també necessitam
que els al·lots tenguin les habilitats, els mètodes de treball, els
mètodes d’estudi adequats per adequar-se a aquest ensenyament
digital. 

Així com la universitat crec que ha de fer un esforç
planificat perquè hem d’anar cap a un ensenyament
semipresencial, en què hi ha d’haver classes magistrals,
seminaris, tutories presencials..., però també hi ha d’haver
ensenyament on line, i les universitats estan en millors
condicions de fer-ho, i crec que la UIB ha de ser capaç de fer
aquest bot, la UIB i totes les universitats espanyoles que
necessiten d’una transformació significativa.

Per tant, en tots aquests aspectes pens que hem millorat,
però el que hem aconseguit encara crec que necessitam
treballar-ho més en tots els sentits d’instruments de
digitalització, aules digitals, chromebooks, però també
competències digitals i que els centres assumeixin que la
digitalització no és una eina purament tecnològica, és una eina
pedagògica, i això necessita d’una transformació que és
important que es faci.

La vacunació. És evident que la vacunació..., nosaltres
vàrem treballar..., primer de tot m’agradaria que se sabés per
alguns que el Pla de vacunació no és un pla de vacunació de les
Illes Balears, és un pla de vacunació estatal, evidentment, i que

és que el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes els
que decideixen quins són els grups que s’han de vacunar. Jo ho
he dit, avui m’han vacunat, però no per ser docent..., -sí, Sr.
Melià, m’han vacunat, som aquí, fort i no et moguis, eh?, no,
aquí no, a Palma, per favor...

(Rialles de l’intervinent)

... fort i no et moguis-, però crec que aquesta vacunació era
necessària, és el que he dit abans, és veritat que no ha arribat a
tots els docents, s’ha arribat a infantil, primària i educació
especial, eren nuclis importants i, a poc a poc anirem vacunant,
és veritat que el retard en les vacunes retarda alguna vacunació,
però ningú no quedarà fora.

Però també és important dir que des de fa cinc setmanes no
hi ha cap docent que sigui positiu a les escoles, la qual cosa
demostra que la vacunació, malgrat sigui amb una dosi, però...
-Anglaterra vacuna amb una dosi, jo crec que tampoc no hem
de fer alarmisme en aquest sentit-, suposa una barrera contra la
COVID. Jo ho he dit abans, el que em preocupa és que en els
adolescents no hi ha hagi una vacuna ad hoc per a ells, que crec
que serà necessària, perquè en el curs vinent segurament seran
el col·lectiu més vulnerable perquè no estaran vacunats, i això
sí que em preocupa, perquè nosaltres vacunes a la Conselleria
d’Educació de moment no en fem, i sobretot ara que m’han
llevat universitat i recerca, que evidentment nosaltres podem
fer recerques respecte d’això.

Per tant, la vacunació sí, m’agradaria que quedàs clar que
tothom serà vacunat i que nosaltres diem que una condició sine
qua non és que el mes de setembre tothom estigui vacunat i, per
tant, puguem començar les classes, l’escola, l’inici escolar amb
la màxima seguretat per part de tothom. Aquest és un tema.

Després, la Inspecció Educativa ja he dit abans que
segurament a partir d’octubre la nova cap d’Inspecció vendrà
aquí, al Parlament, a posar de manifest les línies d’actuació de
la Inspecció Educativa. És evident que la Inspecció Educativa
per a nosaltres ha de ser un instrument que millori
l’acompanyament escolar, és veritat que és un instrument de
control de legalitat, faltaria més que no fos control de legalitat!,
però sobretot que possibiliti la innovació, la millora de la
qualitat, l’acompanyament escolar, l’ajuda, la supervisió,
aquest és el paper real que ha de fer la Inspecció Educativa.

Per tant, nosaltres som conscients que aquí, en aquests
moments hi ha uns 30 inspectors; nosaltres pensam que fins a
finals de l’octubre hi ha d’haver entre 34 i 35 inspectors, això
significa que en aquests moments n’hi ha 4 a Eivissa i
Formentera, que és un nombre jo diria adequat. A Menorca ara
n’hi ha 2 perquè la nova cap d’Inspecció ve de Menorca, però
n’hi ha d’haver 3, és a dir, 3 inspectors; i a la resta, a Mallorca,
hi ha alguns inspectors que segurament duen massa centres,
pensin vostès que han de dur els centres públics, concertats, ara
0-3, és a dir, duen una tasca i nosaltres volem incrementar el
nombre per millorar els processos de qualitat, l’objectiu va una
mica en aquesta direcció.

Després, m’ha demanat vostè el tema del React, nosaltres,
com a Conselleria d’Educació, dels fons Next Generation en
aquests moments la Conselleria d’Educació no n’és, en fi, no en
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rebem, però sí que tenim dels fons de Cooperació Territorial
del ministeri, en tres nivells, que jo pens... no serà la setmana
que ve, no sabem quan serà, però serà el mes de maig la
Conferència Sectorial d’Educació i allà evidentment
demanarem que el Ministeri de Sanitat possibiliti que la
distància dins les aules sigui més petita, és a dir, d’1 metre,
1,10, per possibilitar la màxima presencialitat, al marge de tenir
mascaretes, ventilació natural o ventilació a través de filtres
HEPA, etc.; i nosaltres el que volem respecte d’això és...
rebrem prou milions, pel que sabem, encara no ho sabem, dels
tres nivells: de digitalització, 0-3 i formació professional, i això
a un moment de crisi dels recursos de la comunitat autònoma
és un element positiu, com ho va ser el fons COVID, que també
ens va possibilitar donar una resposta més adequada a l’inici de
curs.

I del fons React, doncs sí, en aquest moment negociam amb
la Conselleria d’Hisenda, tenim tot un pla d’infraestructures
que tenim, que es fa, és a dir, no és paper, sinó que ja tenim un
calendari, ja he dit que el director general de Planificació,
Ordenació i Centres, el Sr. Antoni Morante, vendrà perquè del
qual depèn IBISEC i explicarà una mica, ja de forma
específica, el pla que tenim de totes les coses que fem, jo ho he
dit abans, és a dir, s’han gastat més de 90 milions fins ara, no
és paper banyat, són 90 milions i volem que realment el nombre
de milions i de reforma de centres en tots els sentits vagi
endavant.

Per tant, negociam amb Hisenda en aquest aspecte i quan ho
tenguem tot acabat ho donarem a conèixer, però sí que no serà
ni 1, ni 2, ni 10, ni 20, és a dir que seran un parell de milions,
un parell mallorquí, de qualque manera, o menorquí o
eivissenc, tot això, perquè pensam que en les infraestructures
és important aprofitar això, no només per crear realment uns
centres millors, sinó també per reactivar una part de
l’economia, que és la construcció en coses que no són menjar
territori, sinó que significa realment crear unes infraestructures
que són bones per a la societat de les Illes Balears.

Per tant, ho torn repetir, entre el fons de recuperació i
resiliència, dins el ministeri, i tot aquest del React, crec que
podem tenir una xifra molt considerable la qual donarem a
conèixer, però si els sembla bé vull ser prudent, fins que no
diguis sac, mentre no sigui blat dins el sac, ben fermat i el sac
no estigui foradat, perquè ja sabem que els doblers de vegades
passen d’una forma, se’n van d’una forma clara.

Oposicions, miri, les oposicions, és veritat, nosaltres vàrem
començar des del 2016 perquè a les Illes Balears, no s’ha
d’oblidar, si hi ha hagut una taxa d’interins molt grossa va ser
perquè des del 2011 al 2016 no hi va haver oposicions, això
s’ha de dir, no hi va haver oposicions del 2011 al 2016 i, per
tant, nosaltres ni tan sols vàrem ser capaços de guardar les
taxes de reposició, que algunes comunitats autònomes
gestionades pel Partit Popular sí que en varen d’oposicions, i
això s’ha de dir. Perquè realment sembla que aquí no es varen
fer perquè no hi ha va haver voluntat política. Què haguessin
estat poques places? Sí, evidentment, però com a mínim no
haguéssim heretat una quantitat d’interins que arribaven al 37,
38%, i ara arriben al 28. I si hi hagués oposicions l’any passat
arribaríem a 22, 23.

Per tant, volem recuperar l’any que ve, que volem parlar
amb els sindicats per fer un pacte d’oposicions i un pacte
d’estabilitat d’interins per arribar, diguem, si enguany són
1.144 places, que l’any que ve en puguem 1.000 i la resta
d’anys doncs depèn de les places d’estabilitat i de les taxes de
reposició que tenguem, però el nostre objecte és arribar en
aquesta legislatura a un 15%, però amb una línia pactada per
abaixar la taxa d’interins, que és clau, és clau perquè els centres
necessiten estabilitat i les persones també. Per tant, la taxa
d’interins nosaltres consideram que és una anomalia del
sistema, però també pensam que no seria bo un cent per cent de
funcionaris, crec que tenir una taxa d’interins també és bo en
tots els aspectes.

Una altra cosa diferent, i això sí que és un debat que ens
supera a nosaltres, seria la forma d’accés a la docència com ha
de ser, i per a mi la forma d’accés a la docència no és
adequada, des del nostre punt de vista, i nosaltres insistirem al
ministeri, d’acord amb el que diu la LOMLOE, per canviar
l’accés, el model d’accés el qual ha de ser fonamentalment
pedagògic, no memorístic; ha de ser competència, ha de ser
pedagògic, i aquesta és una línia que s’ha d’intentar
institucionalitzar. La forma d’accés en aquest moment per a mi
no és la més adequada, ho torn repetir, de vegades es parla en
abstracte, però ho hem de pactar entre tots, el ministeri,
comunitats autònomes i sindicats, quina ha de ser la forma més
adient de poder accedir a la funció pública docent. I després a
tota la carrera del docent, que és un altre dels punts que es
troba a la LOMLOE i que nosaltres volem desenvolupar quan
la LOMLOE sigui en marxa.

Després, la llei d’educació, evidentment, la llei d’educació
sí, evidentment, ja he dit abans que tenim tota una línia,
diguem, important de desenvolupament; és a dir, nosaltres la
llei d’educació la presentarem segurament a mitjan maig. Es
debat el ROC, que és una espècie d’estatut, una petita llei
educativa dels centres educatius, que és una passa de cara a
l’autonomia de centres.

També volem treballar en el decret d’educació inclusiva, un
decret que volem començar a treballar a partir del setembre, és
un decret d’educació inclusiva que és importantíssim. Un
decret d’Inspecció Educativa. I després la regularització de les
direccions territorials d’educació de Menorca, Eivissa i
Menorca. Aquests són diguem els objectius que tenim.

Nosaltres pensam que si tot va bé, a finals d’any la llei pot
estar aprovada, evidentment, nosaltres volem, i jo ho treballaré,
a vostè ja li he dit alguna vegada, volem que sigui amb el
màxim consens; sabem que el consens en educació és molt
complicat, jo diria que els pactes són difícils però no
impossibles, ho he dit moltes vegades. A Espanya hi ha hagut
tres grans pactes d’educació: els pactes de La Moncloa, la
Constitució Espanyola i la transferència d’Educació a les
comunitats autònomes, per tant, hi ha possibilitat de pacte. I si
no els pactes han de ser micro, i un micro són les escoles, i crec
que el que nosaltres volem és que idea, aquí hi ha la llei
d’educació, és l’autonomia de centres, i aquesta és una funció
fonamental.

Per tant, nosaltres, jo li agraesc la mà estesa en temes de la
llei d’educació, perquè nosaltres volem que aquesta llei sigui,
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com a mínim, si no és possible el màxim consens que no sigui
de confrontació, que tothom evidentment digui el que trobi,
això és evident parlamentàriament, i que siguem capaços de
parlar entre tots. I si no és possible el consens, com a mínim
que la gent quan governi no se senti totalment incòmoda i que
no canviem la llei d’educació, però això tal vegada ja és una
utopia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Li queden quatre minuts i mig, Sra.
Guasp, si vol continuar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Moltes gràcies, president, gràcies conseller. M’ha donat
crec resposta a totes les preguntes que li havia fet.

I passaré ara al bloc de formació professional, que crec que
és una de les àrees que té la seva conselleria doncs molt
important també. Deixi’m que li digui que lament moltíssim
que no tengui les competències d’universitat, crec que això no
ha estat un encert d’aquesta reestructuració de Govern, ja no és
per l’altre conseller, ni molt manco, però sí que és vera que
crec que universitat i política lingüística hauria de seguir
liderant-ho vostè a la seva conselleria, no té sentit que sigui a
Fons Europeus la universitat, si bé és cert que té tota la part
d’innovació, que hi ha projectes, per a mi no és una justificació
ni molt manco per posar la universitat a Fons Europeus i
sobretot deixar-lo a vostè sense aquesta competència.

I aquesta comissió mixta que ens ha dit doncs veurem i
vigilarem com es fa feina.

I ja entrant a la matèria de formació professional, des de
Ciutadans sempre hem defensat la necessitat de millorar la
formació professional i volem convertir l’FP amb un itinerari
complementaria d’igual valor que l’educació universitària i
habilitar passarel·les que facilitin el pas dels graus d’FP a graus
universitaris, també s’ha de posar esment en això.

I a més a més, amb aquesta crisi econòmica i social, des de
Ciutadans creiem que és més necessari que mai incloure
titulacions científiques, tecnològiques, que corresponguin a
sectors estratègics també o a nous sectors emergents a Balears,
com poden ser la formació nàuticopesquera, energies
renovables i, sobretot, també pensant no només a Mallorca,
sinó a Eivissa i Menorca, no sé si ens pot concretar per illes
aquesta part que li deman, els plans que tenen per illes en
formació professional i augment d’aquesta formació.

La nostra aposta per la formació professional és clara i
vostè ho sap i volem que sigui la d’aquest govern.

No sé si ho he entès bé, però a la seva primera intervenció
ha dit que no està segur que el model d’FP dual a les Illes
Balears sigui un model de futur, crec que ha utilitzat aquestes
paraules, per a les Illes, que no som Suïssa ni Alemanya, i crec
que no ha fet una aposta clara per l’FP dual. Nosaltres creiem
que l’FP dual és una excel·lent medicina ara mateix per a l’atur

juvenil, l’abandonament escolar que també és molt alt aquí, a
les Illes, ja li ha dit la Sra. Pons; i també per a la millora de la
productivitat a les nostres empreses i, en definitiva, de la
competitivitat de les nostres Illes; prepara el joves en
necessitats concretes de les empreses i redueix clarament el
desajust entre l’oferta i la demanda de l’ocupació.

Ja fa mesos que li vaig demanar, i és vera que el conseller
Negueruela doncs és el competent en aquesta FP dual, però per
adaptar aquests cicles formatius al mercat laboral actual, jo li
deman al Govern una oferta extensa, variada, que doni resposta
a les necessitats de qualificació dels nostres ciutadans de les
Illes, de les empreses, amb capacitat d’adaptar els currículums
de diferents cicles formatius a perfils professionals que
reclamen les empreses de les nostres Illes.

I tornant a l’FP bàsica, a la formació professional de la qual
vostè sí n’és competent...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, gràcies, president, acab-, li volia demanar... tenim el Pla
integral de formació professional de les Illes Balears, que era
del 2018 al 2021, en què es volia arribar a 18.000 places i li
volia demanar com es troba aquest pla i quantes places tenim
ara.

Gràcies, conseller per la seva compareixença avui.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Guasp, per la seva intervenció. Miri, no
entraré en el tema de la universitat, no hi entraré, ja hi entrat, ja
m’han dit que m’havien llevat perquè havia estat dolent, tot
això, per tant, no es preocupi, jo ja ho sé.

Però, bé, sí que nosaltres, evidentment, com a Conselleria
d’Educació, no renunciam de qualsevol manera a tenir una
relació amb la universitat, perquè nosaltres pensam que el
sistema escolar i el sistema universitari s’han de coordinar. Per
tant, per això he dit que nosaltres farem una comissió mixta on
realment quins temes tractarem? El tema de les proves d’accés
a la universitat, el tema de les pràctiques de mestres en els
professors de secundària en els centres educatius de les Illes
Balears, o el tema del FOLC o els temes de convenis que
teníem, com, per exemple, tot el que fa referència a nins amb
altes capacitats o a l’Anuari d’Educació; és a dir, hi ha moltes
coses que fem conjuntament la Conselleria d’Educació i la
Universitat que no són estrictament qüestions universitàries, per
tant, nosaltres volem potenciar aquesta coordinació perquè
pensam que seria un error que no hi hagués aquesta coordinació
entre el sistema universitari i el sistema escolar no universitari.
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Per tant, nosaltres volem fer aquesta comissió, ja la
preparam i quan realment la tenguem pensam que ha de ser un
instrument que periòdicament s’ha de reunir. I fins i tot ja li
vaig dir al conseller d’Universitats i de Fons Europeus i al
director general d’Universitat i Recerca que vull que la
persona, el director general d’Universitat i Recerca sigui a la
comissió per possibilitar la màxima coordinació. Per tant,
nosaltres assumim les nostres competències i sempre farem la
feina que ens diuen que hem de fer; és a dir, nosaltres no
entram en el que podria ser no, és això i nosaltres fem feina en
aquest sentit.

El tema d’FP, jo sé que a vostè li preocupa l’FP, i tal
vegada m’he expressat malament, l’únic que he dit és que l’FP
dual a països com Alemanya, Suïssa, està molt generalitzada,
jo no veig a curt termini una FP dual generalitzada a les Illes
Balears. Jo el que vull és incrementar l’oferta formativa d’FP
dual i per això necessitam que empreses hi juguin, necessitam
finançament, necessitam canviar normatives estatals respecte
d’això perquè de vegades fins a una certa edat això en aquest
moment no té massa lògica, dir que podem fer FP dual i, per
tant, necessitam que hi hagi tots aquests canvis i aquesta
normativa. Estam en això, però hi ha canvis que necessiten
d’un canvi a nivell general.

També esper que la nova llei d’FP que posarà en marxa el
Ministeri d’Educació, que hi treballen, jo crec que és un encert
que hi hagi una llei d’FP integral, evidentment, i que és
important que unifiquem i coordinem les tres FP, l’FP inicial,
l’FP ocupacional i l’FP permanent, les tres FP; crec que és bo
que es reguli dins una llei integral d’FP i nosaltres, en fi,
consideram que és un encert que es faci així, i això pot ajudar
a fer un canvi en aquest aspecte. És a dir, en aquests moments,
aquí se m’ha fet la pregunta, la representant d’El Pi, la Sra.
Pons, m’ha fet això de veure si les competències que han passat
del Ministeri de Treball al Ministeri d’Educació han passat
aquí. No, en aquests moments, les competències de Treball que
han passat a Educació són a la Conselleria de Treball, però sí
que tenim una coordinació i fem feina conjunta d’una forma
diària. Per tant, en aquest sentit..., amb el temps no sé què
passarà, perquè això són decisions que realment en aquest
moment no em preocupen, però sí que tenim una coordinació
respecte d’això.

Per tant, nosaltres volem potenciar l’FP dual? Sí, però
necessitam llevar entrebancs legals de finançament, que les
empreses vulguin i que l’administració hi doni suport. Però no
pens que puguem arribar al nivell d’FP dual que tenen altres
països, que també tenen una estructura productiva, un tipus
d’empreses, un model d’empreses, una grandària d’empreses
que també possibiliten, i a les Illes Balears tenim empreses de
temporada, empreses petites i tal vegada una estructura no
massa professionalitzada i, per tant, es necessiten una sèrie de
canvis.

Però sí que pensam que l’FP inicial sí que necessita
realment aquest impuls, vostè ho ha dit, tenim un pla d’FP
integral, que ara per a l’any 22 l’hem de renovar, hem de fer un
pla, i nosaltres volem que hi participin tots els agents socials,
educatius, empresarials, sindicals, administracions, grups
parlamentaris, perquè pensam que ha d’anar per aquí. I quines
valoracions en fem? Jo no puc entrar-hi en detall, probablement

vendrà el Sr. Antoni Baos per explicar la línia d’FP, però sí que
en fem una valoració en positiu, per què? Per una part, hem
incrementat el nombre d’estudiants, només l’any passat varen
ser 3.000 estudiants més; hem incrementat l’oferta formativa en
temes de nàutica o en temes d’energies renovables, ja n’hi ha;
evidentment, hem incrementat el nombre de professorat. Ara
amb el Fons de cooperació territorial es faran aules
d’emprenedoria, aules tecnològiques, faran oferta formativa
bilingüe, en castellà, en català i en anglès, és a dir, hi ha tot un
increment significatiu de l’FP.

Evidentment, per illes hi ha una sèrie de reflexions, per
exemple a Eivissa, en aquests moments hi ha Can Marines que,
de qualque manera, és un centre integrat d’FP, on el tema de
nàutica serà un element més de cara al futur. Evidentment es fa
l’Escola d’Hoteleria, que també ha de ser un centre on hi hagi
el tema d’FP, nosaltres tenim oferta formativa d’FP, però
creiem que dins l’Escola d’Hoteleria ha de tenir un dibuix molt
més gran.

A Menorca evidentment jo esper que per al curs 22/23 entri
un nou centre integrat d’FP de Ciutadella, bàsicament
d’hoteleria i alimentació, que és un altre punt. I que després ja
estam treballant -tot i que no serà en aquesta legislatura- en un
centre integral d’FP a Es Castell. Per tant, vull dir que també el
Centre del Mar, que té nàutica i altres cursos..., en fi, de
qualque manera crec que fem un esforç de cara a incrementar
l’oferta de l’FP perquè és la clau de la recuperació econòmica
d’aquesta terra, i ho he dit moltes vegades: sense qualificar la
gent serà difícil que puguem competir en un mercat que de cada
vegada és més complex i, per tant, si volem nous sectors
productius -que això no s’improvisa de la nit al dia-, això del
canvi de model productiu, que de vegades ho diem molt
alegrament és un tema de molt de temps, de set, vuit, nou o deu
anys, i per això necessitam tenir-hi gent qualificada. 

Per tant, pensam que nosaltres amb l’FP i del fons de
cooperació territorial ja l’any passat varen venir més de 10
milions d’euros, per tant hem incrementat l’oferta formativa,
etc., i enguany tornarà per al curs 21/22 i hi tornarà haver oferta
formativa. I també tenim, en coordinació amb la Conselleria de
Treball, oferta, diguem, de cursos de certificat de
professionalitat. Per tant, crec que milloram l’oferta en tots els
sentits però encara ens falta més.

Per tant, aquest nou pla que hem de fer d’FP juntament amb
els recursos que vendran d’Espanya i la implicació que hi ha
d’haver des del món empresarial i sindical, és la clau per
canviar el model productiu. Per tant, nosaltres fem una
valoració positiva d’aquest pla integral que vàrem fer, però
pensam que ara necessitam un bot qualitatiu per entrar en
aquesta dimensió.

No sé si li he contestat. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Passarem al següent torn de Grup
Parlamentari que és MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Mas. 
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EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Gràcies, conseller per ser aquí, per
comparèixer i a la part de l’equip que l’acompanya. 

Parlar dels darrers té això, que ja està molta cosa dita, però
vaja, vostè ha parlat del curs que ve, de legislació, ha parlat de
lleis, de ROC, de currículum i de diversos decrets; també ha
parlat d’oposicions i d’estabilitat de plantilles i de formació
professional. Més o manco, a la seva exposició. 

Ha parlat d’un terme que jo crec que és important i crec que
és important posar-lo en valor i posar-lo en valor a tota la
comunitat educativa de les Illes Balears, que és escola segura,
és a dir, el curs que vivim a dia d’avui ha estat un curs
complicat, un curs difícil, un curs que si no hagués estat per
tota la comunitat educativa, famílies, alumnes, claustres, equips
directius, inspecció, etc., no hagués pogut ser tan segur com ho
ha estat, és cert, i aquest fet s’ha de posar en valor i hem de
cercar la manera o la fórmula per poder agrair la feina feta.

És important -també ho ha dit vostè-, no hem tancat cap
escola. Hi ha hagut comunitats que han hagut de tancar escoles
temporalment i hi ha hagut estats que han tancat totes les
escoles temporalment, a la Unió Europea hi ha hagut estat en
què ha passat, això. Per tant posem en valor la feina feta. 

I comencem a fer feina amb temps i recursos per al curs que
ve, això jo crec que és molt important, o nosaltres entenem que
és molt important. Si no hagués estat per la voluntat, la voluntat
absoluta del començament de curs que vivim ara per part de
docents i famílies, hauria estat molt complicat el principi de
curs passat perquè -vostè ho sap i ho ha admès- en un dia
vàrem canviar d’escenari a una setmana del començament dels
alumnes a les escoles, per tant era una situació complexa que
varen haver d’afrontar els professionals i les famílies en molt
poc temps de marge.

Per tant coneixent la situació, sabent a què ens enfrontam,
ha passat un any d’ençà que vivim, convivim amb el virus,
facem amb temps i recursos l’inici del curs que ve. Ja sé que
vostè ho ha dit i que vostè ha parlat que el mes d’agost la gent
pugui descansar però crec que és important i, sobretot,
escoltant això, precisament, a les associacions de directors i als
sindicats que són els legítims representants dels treballadors i
a les famílies, a través de les associacions de mares i pares. Jo
crec que aquest és un tema clau per continuar amb la feina i
continuar amb el terme d’escola segura.

Després ha parlat d’eliminar la semipresencialitat a ESO,
batxillerats i FP. Molt content de sentir-lo dir això, és important
per a l’alumnat que el curs que ve pugui ser presencial perquè,
al cap i a la fi, necessiten aquesta presencialitat per la qualitat
de l’ensenyament que reben, la necessiten. I a més és una edat
que tots l’hem passada i sabem que és complicada i la
semipresencialitat no ajuda a estar concentrats en el que han
d’estar.

Quant a la llei d’educació i les diferents legislacions que ha
esmentat, pel que fa a la llei d’educació, és hora que arribi a la
casa, és a dir, vostè ha dit que a mitjan maig, finals de maig, és
a dir, al cap i a la fi. I crec que és important que aquesta llei i

el ROC..., que una cosa va amb l’altra, perquè al cap i a la fi
una cosa va amb l’altra, perquè al cap i a la fi una cosa va amb
l’altra, no s’entén un ROC sense una llei educativa, no s’entén
una llei educativa sense un ROC que pengi de la mateixa, els
hem d’aprofitar per fer una escola, una educació, un
ensenyament participatiu, autònom des dels centres i inclusiu.
Jo crec que una part important de tot plegat passa per aquí,
passa per aquestes tres línies, i propi, és a dir, arrelat al
territori.

Jo crec que és important tenir en compte aquestes variables
a l’hora de plantejar tant la llei com el ROC. I crec que hem
d’aprofitar l’avinentesa, és a dir, hem d’aprofitar el fet que,
com a societat, no com a Govern, com a societat i com a
comunitat educativa aprofitar que el Govern ha decidit tirar
endavant una norma tan important com és una llei d’educació
per fer això, per fer una educació participativa, autònoma des
dels centres, inclusiva i arrelada al territori. Entre tots hem
d’aconseguir això, entre el Govern que ens durà la llei i els
grups parlamentaris que la treurem endavant en aquesta casa.

Igualment ha parlat de currículum, que la nova llei
educativa de l’Estat, és a dir, una part del currículum el fa
l’Estat, una altra el fa la comunitat autònoma i una part petita
-pel que jo tenc entès- la poden fer els centres, des de la seva
autonomia de centre. Per tant també aprofitem i des del consens
amb la comunitat educativa facem un currículum..., això,
inclusiu, arrelat al territori, etc.

Vostè ha parlat, per exemple, d’oposicions i d’estabilitat de
les plantilles. La llàstima és que l’any passat no es varen poder
fer les oposicions, això és la llàstima perquè dúiem un bon
ritme d’estabilitzar plantilles. Però es fan enguany i vegem si
podem agafar una altra vegada la roda. Està clar que no podrem
arribar mai, ni, és impossible arribar al cent per cent perquè
sempre hi ha gent que es jubila a mitjan curs, baixes, etc., però
sí que crec que és important seguir el ritme, seguir la roda de
les oposicions i de l’estabilitat de les plantilles, perquè això
també dóna estabilitat als claustres, per tant, tranquil·litat a les
famílies que duen els seus fills als centres.

Li han parlat de transport escolar, de les etapes no
obligatòries. També m’agradaria saber com està la cosa perquè
la xarxa del transport escolar a la part forana de Mallorca la
veritat és que és molt important per a les famílies.

També li han parlat del Pla d’infraestructures, després de la
compareixença ha de contestar dues preguntes relacionades
amb el Pla d’infraestructures. Sabem que és difícil, sabem que
no és fàcil, però sí que m’agradaria saber a quin punt ens
trobam i sobretot quina és la previsió, és a dir, a quin punt ens
trobam a dia d’avui, però d’aquell Pla d’infraestructures
aprovat la legislatura passada cap on caminam, perquè crec que
tenc la sensació, per una banda, que s’ha fet més del que
sembla, tenc aquesta sensació, que sembla que s’ha fet poc i
realment s’ha fet molt més del que sembla; i, per una altra, tenc
la sensació que de vegades no acabam de dur bé les obres
menors, els manteniments. I tan important és fer centres nous
com mantenir el que tenim, i això sí que m’agradaria saber com
ho tenim.
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I quant a l’FP, és cert, necessitam la implicació del teixit
empresarial del país, és imprescindible, si no és molt difícil
avançar. Jo crec que s’ha fet una feina important interna, és a
dir, tenim els centres, tenim les branques, tenim bons claustres,
tenim bons professionals, bons docents que donen les matèries.
Fins i tot molts d’alumnes d’FP acaben a la universitat i són
molts bons alumnes i molts bons professionals en la seva
matèria. Ens falta que el teixit empresarial respecti les
titulacions, s’impliqui en agafar gent només amb titulació, això
és el que ens manca. Té solució, la solució passa pel
finançament, per poder tenir finançament per implicar les
empreses en això. Vull dir que jo crec que també hem d’anar
per aquí.

I també des de les institucions prestigiar l’FP. Fer FP també
té prestigi, igual que fer batxiller, és a dir, quan acabes l’ESO
pots triar, o una cosa o l’altra, és a dir, no deixes de fer batxiller
perquè no t’ha anat bé l’ESO. A dia d’avui des del BUP, vostè
n’ha parlat, encara molt gent du aquesta mentalitat. Per tant, joc
crec que des de l’administració pública hem de fer un esforç
per prestigiar l’FP.

I ja per acabar, n’hi he parlat abans amb la llei i el ROC,
escola inclusiva, juguem fort amb l’escola inclusiva, sé que hi
juguen i sé que han fet molta feina i sé que han posat
professionals, però juguem fort amb l’escola inclusiva. S’han
fet passes importants, s’han fet passes molt importants, com per
exemple que els AT depenguin de la Conselleria d’Educació.
Això és una passa molt important, sobretot per als
professionals, sobretot per als AT, ells ho valoren molt. Per
tant, també posem en valor la part administrativa de tot plegat
i en això li alab el gust, ha dut molt de temps de feina, però s’ha
arribat a aconseguir, però és una feina que no és d’un dia, és
una feina de pica molta pedra, sobretot també el que vostè ha
dit, que els professionals docents també estiguin formats.

I fins aquí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Mas per les seves paraules, per la seva
actitud, sempre positiva i sempre evidentment posant aquelles
qüestions que són importants per a la millora de l’educació.

Vostè ho ha dit, escola segura, aquest és l’objectiu d’aquest
curs, l’objectiu d’aquest curs era l’escola segura i s’ha
aconseguit, entre tots, la comunitat educativa l’he lloada cada
dia, però també voldria dir perquè crec que sinó..., la feina que
s’ha fet de protocol, salut i educació i EduCOVID. És a dir,
crec que tots plegats hem fet una feina d’equip i jo crec que la
feina d’equip és la clau de cara a l’èxit. Però evidentment
després cadascú ha de remar amb les competències que té i els
centres són els que obrin cada dia, obrin les escoles, obrin els
centres i això evidentment és una dificultat afegida.

Però miri, una cosa que sempre s’ha dit, que nosaltres
vàrem canviar de l’escenari A a l’escenari B. És veritat, no va

ser un caprici, ni molt manco,... -no, ja ho sé, no ho ha dit, ja ho
sé-, però miri si l’encert va ser de canviar, perquè en definitiva
l’èxit de l’escola segura ha estat precisament passar a l’escenari
B. Per tant, és veritat que vàrem haver de córrer perquè tots
pensàvem, tal vegada ingènuament, perquè tots aprenem a
través dels errors, de vegades s’aprèn més a través de l’error
que de l’èxit, moltes vegades, que pensàvem que l’escenari E
era l’escenari adequat, no va ser així i és veritat, vàrem canviar
i això va suposar un esforç per a tothom.

Però així i tot, una vegada que has vist això, t’adones que
realment l’escenari B ha estat la clau de l’èxit, tot el que
implica l’escenari B i a més que la gent ho ha assimilat i a més
ha tengut continuïtat, no hi ha hagut canvis. I això de cara a
donar coherència, el fet de d’haver continuïtat i no canvis,
també és important, perquè si te van canviant les regles
contínuament, és realment la confusió i el caos hagués ajudat a
fer una escola insegura i jo crec que això és un punt fort. És a
dir, canviar l’escenari va ser..., és veritat i jo ho reconec, va ser,
en fi, un element no positiu, ho diré així, però va ser un element
positiu de cara al futur, de cara a aconseguir l’escola segura.

Nosaltres estam preparant el curs, estam preparant el
pròxim curs perquè l’hem de..., en fi, nosaltres hi ha decisions
que no depenen de nosaltres, també li ho dic clarament.
Nosaltres hem apostat per la presencialitat com a objectiu i això
és evident, però també necessitam que des de Sanitat ens diguin
que la distància interpersonal hagi de baixar. Aquest és un tema
clau, perquè si baixa... i nosaltres ja ho hem dit al Ministeri
d’Educació, i li hem dit que treballi amb el Ministeri de Sanitat
per baixar aquesta qüestió. És a dir, és veritat i ens han dit of
the record i ho diré sense haver-ho dit, no sé si s’ha de filmar,
però bé és igual... tot això no? És veritat que el Ministeri de
Sanitat és conservador quan ha de prendre decisions, jo ho
entenc, perquè quan et jugues la vida, entre cometes, o
hospitalitzacions, jo crec que hem d’anar amb peus de plom de
qualque manera. 

Però crec que amb la majoria de comunitats autònomes que
he parlat i crec que de distints colors polítics, és a dir, crec que
van en aquesta direcció, baixar la distància interpersonal per
possibilitar tot l’ensenyament presencial. I per tant, haurem de
parlar de tot, de tot, però nosaltres ja treballam amb els
protocols, d’acord amb les nostres competències i quan
tenguem més o manco la idea clara i tenguem el vist i plau,
nosaltres hem de parlar, aquest mes de maig hem de tenir clar
quota, hem de tenir clares moltes coses, perquè volem que els
plans de contingència que tenguin els centres, el mes de juny,
juliol estiguin acabat. I per tant, el mes d’agost no descansar en
tots els sentits, descansar perquè és necessari. Per tant, eliminar
presencialitat és un objectiu estratègic, pedagògic, és l’objectiu
pedagògic del pròxim curs. 

És a dir, intentar millorar els aprenentatges, millorar
l’escola inclusiva i millorar tot el tema de digitalització, però
l’objectiu prioritari és el tema de la presencialitat a secundària,
perquè la secundària és allà on ens hi jugam molt, és allà on
surten tots els problemes de vegades d’exclusió, en fi,
d’abandonament i, per tant, s’ha de treballar molt bé aquesta
etapa, que a més des del punt de vista psicològic, biològic hi ha
molts de canvis. I per tant, necessitam que això es faci d’una
forma realment important, però això realment no ha d’implicar
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que no se segueixi treballant la digitalització, perquè la
digitalització ha arribat per quedar-se. El que passa és que s’ha
de fer d’una forma adequada.

La llei d’educació. Efectivament, aquesta és una llei... jo
crec que serà dins l’Estat espanyol serà una llei d’educació
integral important, no és per posar-me medalles, perquè això és
una cosa que ve des d’Illes per un Pacte, per tant, hi ha un
procés, però si un analitza la Llei d’educació de Catalunya,
d’Andalusia, de Canàries, etc., el País Basc té només de
l’ensenyament pública, en fi, i altres comunitats, pensam que la
llei d’educació de les Illes Balears, al marge dels errors,
problemes, etc., és una llei integral global. I és millorable?
Evidentment, i nosaltres el que volem és que el pas pel
Parlament millori la idea que vostè ha dit, una educació de
qualitat, inclusiva, arrelada i que tengui evidentment un eix que
sobretot el tema de l’equitat i la qualitat vagin units, que això
per a nosaltres és importantíssim.

I el ROC, el ROC és una petita llei dels centres educatius
que està correlacionada amb la llei d’educació nostra, la d’aquí,
i també amb la LOMLOE perquè a la LOMCE aquest ROC no
s’hagués pogut fer d’aquesta manera. Ho dic perquè és
important.

Currículum, ja ho sabem, és a dir, hem d’anar cap a
currículums competencials. Crec que un tema important serà
que els centres hagin de tenir un percentatge, que ha de ser
voluntari d’entrada, pens jo, crec que hem d’anar a la idea que
cada centre tengui el seu projecte específic d’educació
diferencial, no vol dir distint ni contradictori, diferencial, cada
centre ha d’identificar els seus valors, el seu projecte educatiu.
I això serà important perquè hi hagi debat pedagògic a nivell de
centres, que els claustres recuperin el seu paper, que els
consells escolars recuperin el seu paper que la LOMCE
evidentment els va retirar d’una forma total i absoluta.

El tema de les oposicions, ja vostè ho ha dit, va ser una
llàstima, però bé nosaltres volem parlar amb els sindicats
perquè necessitam baixar la taxa d’interinitat. El que passa és
que farem la via que farem i si hem de fer un acord que vagi
molt més enllà d’aquesta legislatura ho farem de cara a tenir
clar cap on anam.

Transport escolar. Miri, transport escolar ha entrat una
convocatòria de més de 40 milions d’euros, evidentment hi ha
un parell de qüestions importants. Una qüestió que també hem
assumit és tot el tema de transport de nins d’educació especial,
ho dic perquè són importants els canvis que hem fet. 

Quan vostè parla de batxillerat i FP, és clar, aquí
evidentment nosaltres, li dic sincerament, no ho podem assumir
econòmicament tot això, no ho podem assumir; és a dir, dir el
contrari seria enganyar-vos i enganyar-me a mi mateix, per tant,
jo em puc enganyar diguem qualque dia, qualque segon de la
meva vida, però no puc dir una cosa que no pugui fer,
evidentment. Això sí, nosaltres mirarem situació específica per
situació específica el que vostè planteja de secundària,
formació i batxillerat per tal de trobar solucions específiques.
Anem amb aquesta idea, però bé, en aquests moments no
només és un tema de més finançament, és a dir, la complexitat
de l’FP, per exemple, és molt (...) perquè jo sé per exemple, és

un exemple, gent de Palma va a Pollença a fer FP d’activitat
física i de l’esport, tal vegada no hi ha tren, però hi ha
autobusos, és a dir, autobusos regulars. Per tant, hem de ser
capaços, ho vàrem treballar amb la Conselleria de Mobilitat,
però és molt complex que els horaris puguin ajuntar-se, però
bé, nosaltres no..., en fi, hem de seguir treballant aquesta
qüestió, però en aquests moments econòmicament no ho podem
assumir.

Infraestructures. Miri, ja ho he dit abans, hem gastat uns 90
milions, hem fet intervencions en més del 90% dels centres,
d’obra major a obra menor. De vegades el que crida l’atenció
són les grans obres: ampliació, centre nou, etc., però la vida
quotidiana dels centres és molt important. Sap una de les coses
que més coses hem fet? Reforma de banys, i jo record que la
primera vegada que vaig anar a un centre em varen mostrar tots
els banys que us podeu imaginar, n’hi havia de tots els colors,
olors i circumstàncies, però és que és un element de salut, i
n’hem fet molts de banys. Això no surt.

L’altre dia vàrem inaugurar el menjador de Joan Capó, de
Palma, de Son Gotleu, és una obra de gairebé 200.000 euros,
que era l’edifici de l’antic conserge que realment donarà un
servei a una zona que necessita d’un menjador escolar. Això
segurament no surt als mitjans perquè no és una gran obra, però
li vull dir que socialment i per al centre és una victòria, perquè
tots els centres de Son Gotleu: el Vallseca, d’Es Pont i ara del
Joan Capó tenen menjadors escolars. Això en la situació que
vivim és prioritari.

Per tant, nosaltres hem fet moltes obres ja, en fi, n’hi podria
anomenar, per exemple, ara acabarem Ses Comes, Sant Ferran
de Formentera obrirà el setembre i suposa llevar 9 aules
modulars o barracons, com agrada dir a alguns. En fi, és a dir,
el projecte d’Inca s’està fent, de Campos, de Palma, en fi, serà
un centre de tres línies.

És a dir, l’IBISEC ara té velocitat de creuer, perquè
velocitat de creuer no és fàcil que es tengui perquè quan
parteixes que no vares trobar cap projecte o quasi cap projecte
i quan resulta que professionals de l’IBISEC se n’han anat a
altres conselleries, temes econòmics, etc., és complicat,
complicat, però crec que en aquests moments IBISEC, que
necessitam incrementar el personal, això ho hem dit, és a dir,
necessitam incrementar personal a l’IBISEC amb arquitectes,
delineants, enginyers, etc., arquitectes tècnics, en aquests
moments nosaltres pensam que a finals de legislatura el canvi
serà important. No vull dir que acabarem tots els centres, però
sí. Torn a repetir, la quantitat de reformes petites que hem fet
és impressionant, gairebé un 90% dels centres de les Illes
Balears han tengut qualque tipus d’actuació. Això tal vegada és
una actuació petita, un bany, però torn a repetir, això de
vegades s’agraeix més que fer un gran centre que evidentment
tal vegada no té aquell tipus de..., en fi, té un reflex mediàtic,
però segurament no és tan apreciat de forma quotidiana.

FP. Vàrem partir de la passada legislatura amb un pla
integral d’FP, aquest pla ara s’ha de renovar perquè ja hem de
fer, estam fent una avaluació d’aquest pla perquè els plans hem
d’avaluar què hem aconseguit i ara dins la idea dels fons
europeus hem de..., hi haurà un canvi important de l’FP. Li torn
a repetir, pens que les tres FP, la Llei d’FP, els centres únics,
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integrar de forma clara la formació inicial, l’ocupacional, la
permanent és clau, és clau, i això evidentment, ho hem dit,
necessita més coordinació entre les dues conselleries, la de
Treball i la d’Educació, i la tenim. És veritat que la coordinació
és quelcom que mentre et vas coordinant vas millorant, però
aquest és un repte. És a dir, fer un altre pla integral d’FP
d’acord amb els recursos que tenim. L’any passat varen venir
més de 10 milions del Ministeri d’Educació, enguany vendrà
una quantitat, encara no ho sabem, però creiem que
significativa i això suposa millora formativa, aules
d’emprenedoria, hem posat en marxa un centre d’innovació
d’FP. 

És a dir, el full de ruta el tenim clar, però també ens ha
d’acompanyar tothom, la societat, el món empresarial i sindical,
perquè pens que quan es fan convenis col·lectius el fet que hi
hagi realment la possibilitat de tenir una titulació ha de ser un
element de promoció, de mobilitat, de millores salarials perquè
s’ha d’incentivar la formació, la qualificació s’ha d’incentivar.
Una societat de vegades s’incentiva a través dels doblers, és
veritat, però s’ha d’incentivar. Per tant, crec que l’FP s’està
prestigiant, és gota a gota, a poc a poc, però crec que s’està
prestigiant de forma progressiva, però el camí a recórrer encara
és llarg. 

Finalment, hi estic d’acord, l’escola inclusiva és la clau. Per
això, de vegades quan fem debats sobre si falten PT, si falten
AL, tot això jo ho entenc, tot això ho entenc, o orientadors,
però el tema de l’escola inclusiva no pot ser només un debat
sobre el personal d’atenció a la diversitat, em sembla que el
debat ha de ser molt més ampli. Quan em diuen, és que falten
els que heu retallat, no hem retallat res. És a dir, una mentida
repetida mai no serà una veritat i aquesta mentida s’ha dit
moltes vegades, hem retallat, no hem retallat cap personal
d’atenció a la diversitat. I malgrat algun personal d’atenció a la
diversitat en la crisi han fets de tutors, també hi ha hagut
personal d’atenció a la diversitat que ha dit, la feina que hem
fet ens ha possibilitat més (...) educativa que la que fem com a
personal d’atenció a la diversitat.

Per tant, esperem i facem una avaluació del que ha
significat tot això perquè a mi quan em diuen de retallar, quan
hem posat 600 professors, a través del (...) hem posat devers 30
PT i AL. Em sembla una falta de veritat, que em digués, no és
suficient, d’acord, però retallar ni un, retallar ni un. Em sembla
que quan estam en seu parlamentària la paraula retallar i
aquestes coses que són..., que vénen d’Antich, eh!, que vénen
d’Antich o que vénen de Bauzá o no sé de què, evidentment,
crec que s’ha de fer seriosament, rigorosament. Aquí aquesta
conselleria des de 2016 a ara no ha retallat un docent, n’hem
posat cada any i enguany n’hem posat més de 600 a la pública
i a la concertada en tots els sentits, hem posat més orientadors,
hem posat AT i PT, per favor! Que em diguessin que no és
suficient, ho entenc, però també vull veure si la baixada de
ràtios que hem fet en creació de 2.000 nous també ha suposat
una millora de l’educació inclusiva, malgrat les dificultats. 

Torn a repetir, en el futur nosaltres volem que les aules
UEECO s’obrin, que combinin amb l’ordinari i que hi hagi
possibilitats de l’escolarització entre ordinària i educació
especial. Aquest és el futur, la presencialitat i la recerca de la
normalitat, però la normalitat amb seguretat, vull dir, això

també vull que s’entengui, perquè si les haguéssim fet, com qui
dir, presencialitat al màxim i l’escola hagués estat un focus de
COVID les crítiques haguessin fet que aquest conseller no fos
aquí. I ho dic sincerament.

Per tant, de vegades combinar seguretat i aprenentatges en
el moment que vivim és un tema complex, però jo crec que la
feina de tots crec que ha aconseguit una escola segura i que hi
ha hagut aprenentatges i que fins i tot hi ha hagut aprenentatges
i models d’organització que quedaran de cara al futur. Alguns
directors ja han dit clarament escolti, de cara al futur, algunes
coses que hem fet, idò quedaran, funcionen. I crec que de
vegades en educació no és dir que fas un projecte innovador, és
veure si al final aquest projecte és innovador, i si això funciona
o no funciona, perquè el paper ho aguanta tot, ara, la realitat és
molt més complexa. 

Això li he dit i no sé si li he contestat.

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, més o manco m’ha contestat, conseller. Només -ja per
acabar, perquè ja acab- una cosa. Perquè l’inici de curs que ve
es pugui preveure amb temps i sobretot amb recursos,
necessitam la col·laboració de...

(Mal funcionament del so)

... de tres parts d’aquest govern: la seva conselleria, la
Conselleria de Salut i la Conselleria d’Hisenda. A la conselleria
de Salut, no hi entraré perquè és una qüestió científica tota la
feina que fan, per tant seran ells els que científicament
decidiran si les distàncies, si..., totes aquestes coses. Ara, a la
Conselleria d’Hisenda sí que li estenc la mà per si necessita una
mà amb la conselleria d’Hisenda des de MÉS per Mallorca, la
li donarem perquè creiem que els recursos són imprescindibles
per a l’educació. 

Gràcies i fins aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, simplement per respondre ràpidament. La Conselleria de
Salut i el Ministeri de Sanitat, eh?, perquè el Ministeri de
Sanitat és el que de vegades marca, perquè segurament de
moltes coses amb la Conselleria de Salut ja hauríem arribat a
un acord, però hi ha coses que venen del Ministeri de Sanitat.

Hisenda, ja ho sabem, nosaltres hem estat treballant amb
Salut, amb Hisenda i si realment necessitam més doblers, jo
demanaré una mà a MÉS Mallorca i tal vegada de qualque
conselleria que gestioni MÉS Mallorca, això ja li vull dir. 
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(Rialles de l’intervinent i se sent una veu de fons
inintel·ligible)

Moltes gràcies, Sr. Mas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al següent torn, per al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos: 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Buenas noches, Sr. March. Después de ya más de tres horas
de comparecencia y habiéndose puesto la vacuna, enhorabuena
porque veo que resiste bien. En estas más de tres horas se le
han preguntado muchas cosas, usted ha respondido largamente
a esas cuestiones, yo le voy a preguntar por otros temas que no
han salido, aunque hayan pasado más de tres horas en esta
comparecencia. 

Usted ha iniciado su discurso diciendo que cambios no iban
a haber porque iba a seguir en la misma línea. Digo yo que esa
será la línea del fracaso, porque realmente si sigue en la misma
línea con unos datos de fracaso y abandono escolar que están
por encima del 20%, con el abandono que está en el 24,2%;
donde tenemos unas infraestructuras educativas..., hay muchos
centros que siguen en barracones; donde hay una cuestión que
tampoco ha tratado nadie y que sufrimos año tras año, y que
volverá a pasar este próximo año, evidentemente, porque
gobiernan ustedes, que es esa falta de libertad lingüística que
hay en los centros educativos, esa vulneración de los derechos
y libertades de las familias que no pueden elegir libremente la
lengua que quieren para educar a sus hijos, entre las dos
lenguas oficiales; porque actualmente, usted es conocedor y
además lo defiende, ese sistema que de facto es inmersión
lingüística obligatoria en catalán, una inmersión lingüística
obligatoria en catalán que además se utiliza como arma de
adoctrinamiento en los centros educativos, que sigue
produciendo no solo un adoctrinamiento puramente político,
sino ideológico, con fondo ideológico, evidentemente si esa
base es la línea a seguir, pues, comprenderá que, desde VOX,
nos parece una malísima noticia. 

Porque, además, hablando de adoctrinamiento ideológico,
por eso me he cambiado de mesa y me he acercado aquí, no sé
si está al corriente..., el instituto de Felanitx hace escasas dos
semanas impartió unas charlas sobre sexualidad y pornografía.
Está colgado en Instagram, ¿eh?, el propio instituto lo cuelga.
Y yo, claro, quería saber si cuando hablamos de educación
sexual nos estamos refiriendo a lo que publica este instituto,
que es ese taller que hizo con los niños -yo se lo enseño, no se
lo puedo enseñar a los compañeros diputados-, es un trabajo
interesante sobre hacer penes y vaginas de plastilina. Sí, sí, no
se rían, yo se lo paso, es penes y vaginas de plastilina, -alguno
se ha venido arriba, además, por lo que veo-, pero, ¿a usted le
parece que esto es, no sé, la educación sexual, importante por
cierto, tiene que acabar en esto, en hacer penes y vaginas de
plastilina a niños de 11 años? O sea, ¿niños de once años tienen
que hacer estos trabajos para educarse sexualmente?

No sé, yo..., estas son las cosas que a nosotros nos
preocupan. Y ya no voy a entrar en la valoración de si pin

parental -que yo supongo que los padres algo tendrán que decir
cuando su niño de 11 años pues se dedica a hacer estos
trabajos-, hay más fotografías que también le animo a ver, que
son los niños tocándose en clase, niños, niñas, todos ahí...,
bueno, digo yo que los padres tendrán algo que decir, sobre
todo en todo aquello que tiene que ver con las relaciones
afectivo-sexuales. Y ya le digo, ya no voy a entrar en el fondo
de la cuestión sobre si pin parental sí, pin parental no, yo solo
le pregunto, Sr. Consejero de Educación: ¿de verdad que la
educación sexual ha quedado en esto? ¿A usted le parece
correcto esto?

Si puede contestarme, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

En fin... Moltes gràcies, Sr. Jorge Campos, per aquesta
interessant intervenció seva, que no m’ha sorprès, jo més o
manco..., vostè ja és molt previsible en tots els seus
plantejaments, jo segurament seré previsible en les meves
respostes. 

Però miri, jo crec que hi ha..., prèviament li vull dir dues
qüestions: jo no és que hagi vengut a parlar de mi libro, he
vengut a parlar de les línies generals que tendrà la Conselleria
d’Educació de cara al curs vinent, i vostè tot ho du cap al seu
territori; és a dir, té una visió de l’educació que a mi, realment,
m’al·lucina, una visió estreta, una visió realment de
desconeixement real de l’educació; em parla d’un esquema a
veure si això és l’educació sexual. Escolti, facem..., ja li he dit,
facem debats seriosos.

Vostè diu tenim un 24% d’abandonament escolar, ja ho
sabem. Tenim un 21%, van baixant. Jo sé que a vostè, això...,
tanmateix a vostès el tema de l’educació no sé si els interessa,
només parlen d’adoctrinament, tot és adoctrinament.

Sr. Campos, què és adoctrinar, exactament? Vol que facem
un debat sobre adoctrinament?

(Se sent de fons el Sr. Campos i Asensi que diu: “A la hora
que es”)

No, no, ja ho sé, jo tampoc no el vull fer amb vostè, perquè
tanmateix no ens entendrem mai...

(Se sent de fons el Sr. Campos i Asensi de manera
inintel·ligible)

No, jo...

EL SR. PRESIDENT: 

No entrin en diàleg, per favor. 
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Mana?

EL SR. PRESIDENT: 

No, que no entrin en diàleg, que cadascú ha de fer la seva
intervenció...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

No, no... És evident. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Evidentment, què vol que li digui? Què anam en la mala
direcció? Escolti, jo evidentment no sé si anam en la mala
direcció, però li he dit un parell de vegades: tots els indicadors
d’educació de les Illes Balears milloren. Vostè no sé què
llegeix, no sé què llegeix, però tots els indicadors qualitatius,
quantitatius i d’equitat milloren, no segurament amb la velocitat
que nosaltres voldríem, però milloren, no n’hi ha cap que vagi
endarrere, no n’hi ha cap. 

I vostès, amb el tema de l’habilitat lingüística sempre diuen
el mateix. Aquí, en aquesta terra, no hi ha una normativa
d’immersió lingüística, no hi ha una normativa d’immersió
lingüística, no hi ha cap normativa il·legal, no hi ha cap
sentència contra el Decret de mínims ni contra el Decret de
llengües estrangeres, no sé com li he de dir.

I els centres tenen capacitat per decidir, i hi ha centres molt
diferents, vostè no coneix tots els centres de les Illes Balears.
Hi ha centres que fan un plantejament -dins el Decret de
mínims- trilingüe, o plurilingüe. Els estudiants surten de
l’escola amb unes competències comunicatives en català i
castellà semblants, i amb unes competències en anglès una mica
inferiors. I el que volem és millorar les competències
comunicatives, nosaltres volem ciutadans plurilingües, no
volem estudiants que surtin monolingües, Sr. Campos.

Aquest és un discurs de la mentida, no és un discurs real.
Vostè no va a les escoles, és veritat que no va a les escoles,
perquè no pot fer inspecció, vostè no pot fer d’inspector a les
escoles, ho ha de tenir clar. Vostè no coneix la realitat
educativa. Vostè es pot reunir amb qui vulgui, el que no farà
mai serà d’inspector a les escoles, Sr. Campos, no farà mai
d’inspector a les escoles.

Per tant, que anam..., si jo venc a parlar del proper curs,
línies generals, parl d’una sèrie de coses i vostè l’únic que diu
és: anam malament, barracons, llibertat lingüística,

adoctrinament ideològic, és que això és educació sexual.
Escolti, facem..., hi ha aquella frase que diu: cuando el sabio
mira al cielo, el necio mira el dedo, jo crec que si hem de fer
un debat sobre educació sexual l’hem de fer, seriosament, no
em plantegi aquest tipus de coses, jo no ho conec això, no ho
vull conèixer, no, no, és que no ho vull això, no ho vull, és clar
que no ho vull.

Que és que vostè creu que puc saber el que passa a 400
escoles de les Illes Balears? Nosaltres confiam en els centres
educatius. Hi ha hagut protestes dels pares sobre aquesta
qüestió? Moltes? Moltíssimes, sé cert que estan inundats de...
Jo no ho sé, jo... si vol fer un dia un debat, doncs demani la
compareixença i parlarem d’aquelles coses que només a vostès
els interessen, però aquí hem vengut a parlar de línies generals
de la nova conselleria, vella conselleria, de cara als pròxims
cursos, i vostè parla del mateix. Si segueixen amb el mateix
anam al fracàs. 

Jo, Sr. Campos, crec que vostè és una persona llesta, una
persona intel·ligent i crec que quan fa aquests discursos no fa
honor a la seva capacitat per dir coses més interessants, sempre
diuen el mateix. Si mira totes les intervencions que han fet des
que jo som conseller sempre diuen el mateix, sempre. No han
canviat res i l’educació ha canviat, malgrat vostès.

Vostès tenen un esquema, tenen un model jo diria que
totalment igual... del món educatiu i no funciona així
l’educació, Sr. Campos, no funciona així.

A vostè què li sembla quan hi va haver la LOMLOE que
alguns centres concertats utilitzassin els infants per anar contra
la LOMLOE, què li sembla a vostè això? Això és
adoctrinament o no és adoctrinament? 

Per tant, crec que si volem fer un debat sobre adoctrinament
el fem, seriosament, però no em digui... S’imagina vostè el que
hagués pensat vostè si a través de la Conselleria d’Educació
quan hi havia la LOMLOE haguéssim fet que els centres fessin
manifests a favor de la LOMLOE? Utilitzar els al·lots a favor
de la LOMLOE? Què pengéssim cartells a favor de la
LOMLOE? Jo, francament, Sr. Campos..., és a dir, vostès
veuen unes coses, però hi va haver molts de centres, que jo ho
lament profundament -ho lament profundament- que varen
utilitzar al·lots contra la LOMLOE. A mi em sembla... això sí
que em sembla adoctrinament polític, això sí que hem sembla
adoctrinament. 

Que els pares es manifestin a favor o en contra? Em sembla
bé. Que la patronal de concertades hi estigués en contra? Em
sembla bé. Que els sindicats...? Em sembla bé, però utilitzar els
al·lots com es va fer? Això a vostè li sembla bé, quan parla
d’adoctrinament? L’adoctrinament, en podem parlar
d’adoctrinament, jo record -ho he dit alguna vegada- jo vaig fer
un debat sobre adoctrinament amb el Sr. Pericay a la passada
legislatura, i li vaig dir: “escolta, què és adoctrinar?”

Miri, jo som fruit d’educació nacional catolicisme, de la
unidad de España, del castellano i miri, he sortit agnòstic, he
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sortit federalista, defens la meva llengua, som demòcrata
d’esquerres, miri per on. Per tant, quan parlen d’adoctrinament
crec que han de ser una mica seriosos. Vostès veuen català i
veuen adoctrinament. Per què? Que és que veuen Alemanya i
ja veuen nazisme? Seria absurd plantejar aquesta qüestió i
vostès entren en aquesta dinàmica que crec que no aporta res a
la millora de l’educació. Van al seu propi discurs, un discurs
purament... molt ideològic, súper ideològic, jo no he vist un
discurs més ideològic que el de vostès, és el discurs més
ideològic que he sentit des que som conseller d’Educació, el
més ideològic de tots.

I jo, la veritat, el respect, el respect absolutament. Crec que
tothom té dret a la paraula i a confrontar, però vostès són molt
ideològics, molt ideològics. M’agradaria saber què farien
vostès si fossin conseller d’Educació, seria molt bo veure
realment el seu plantejament curricular, organitzatiu, seria
fantàstic! Les 100.000 persones que varen sortir al carrer no
serien res devora les que sortirien si vostè governàs. N’estic
plenament convençut.

Per tant, jo, Sr. Campos, jo, la veritat, si el debat que hem
de fer és aquest ja li he contestat tot el que havia de dir. Jo pens
-ho torn repetir-, pensava i pens que vostès poden aportar un
debat una mica més seriós, més rigorós; pens que hem d’entrar
en el debat del que havíem dit perquè vostè, parli del que
parli... Miri, record que vaig fer la compareixença el mes de
març sobre la valoració dels primers mesos i vostè va dir, o jo
vaig entendre, tal vegada no el vaig comprendre bé, que el curs
més o manco havia anat bé -més o manco havia anat bé-, però
això sí, tot el temps va parlar del discurs del català. És a dir,
parlàvem de l’avaluació del curs i tota l’avaluació va ser del
tema del català, a més no català, sinó mallorquí, menorquí,
eivissenc, formenterer. I jo li vaig dir: “i pollencí”, que parlam
de forma distinta, com vostè sap.

Per tant, m’agradaria que si hem de fer debats entràssim al
fons, no només al mateix cada vegada, i vostè té dret a dir el
que vulgui, però, com que jo també tenc dret a dir, em sembla
que el seu discurs va sempre del mateix, no en sortim i, torn
repetir-ho, és un discurs súper ideològic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Para no querer entrar en debate ha estado diez minutos para
contestarme, pero bueno.

Vamos a ver, Sr. March, si le insisto constantemente es
porque es un problema importante, a lo mejor a usted no le
parecerá importante, pero a mí que, curso tras curso, se impida
a las familias elegir libremente la lengua que quieren para
educar a sus hijos, aparte de aberrante, ilegal, antipedagógico,
que no sucede en ningún país democrático del mundo, me
parece una barbaridad, y me parece muy preocupante. Porque
hoy en día dígame usted ¿en qué centro educativo una familia

que quiera escolarizar a su hijo en español puede hacerlo? En
ninguno puede hacerlo. Y eso ¿por qué? Porque hay un sistema
de inmersión obligatoria en catalán. 

¿Que usted ha venido aquí a hablar de líneas generales?
Para mí esto es una línea general, es que usted no me va a decir
a mí lo que tengo que decir, ni hablar. Es que ustedes ya están
en el rodillo ideológico, en el de la imposición absoluta, en que
ya nos van a decir cómo tenemos que hablar, dónde tenemos
que hablar, cuándo podemos comer, dónde tenemos que beber,
cuándo podemos salir de casa, al final ya... se les pone ya...
vamos, este... como dicen tarannà dictatorial, y aquí al final
nos van a decir ustedes a nosotros también lo que tenemos que
preguntar.

Oiga, esto es importante, de las casi 80.000 personas que
nos votaron en Baleares en las últimas elecciones generales, le
puedo asegurar que a una inmensa mayoría este es uno de los
temas que les preocupan, y por eso tenemos nosotros
representación en instituciones. Y pasa aquí y pasa en Cataluña
y pasa en Galicia y pasa en el País Vasco, no hace falta que
gobierne ustedes, ¿eh? Cuando gobierna el Partido Popular ha
pasado lo mismo, ¿sabe? Y eso es un problema importante para
nosotros, y yo se lo digo: me parece una auténtica barbaridad. 

Me parece que existe adoctrinamiento, sí que existe
adoctrinamiento, para mí que docentes en las aulas utilicen las
instalaciones para hacer manifestaciones políticas con los
menores en patios, en pasillos, con pancartas, con banderas...
separatistas, me parce que eso es adoctrinar políticamente; me
parece que es inculcar unas ideas políticas a unos niños que los
centros educativos no tienen que estar para eso, ni para esas
ideas ni para otras, para ninguna.

¿Qué nosotros tenemos un discurso ideológico e
ideologizado? Somos un partido político y nosotros tenemos
ideología y la expresamos en todas partes, y más en un
parlamento, por supuesto, donde no tiene que haber ideología
es en los centros educativos, que es de lo que nosotros estamos
protestando constantemente.

No voy a ir a la escuela a hacer de inspector... bueno, no
puedo ir a la escuela porque ustedes me lo impiden. Sí, sí,
ustedes, ustedes me han impedido ir a la escuela y hacer uso de
mis derechos como diputado. Por cierto, cuestión que está
admitida a trámite en el Tribunal Constitucional, por posible
vulneración de los derechos de los diputados de VOX en el
Parlamento balear. Y eso es así, porque ustedes querían que
visitáramos los centros cuando no había nadie. Fantástico, pues
¿para qué? ¿Para ver las farolas, la luz y tal? No, nosotros
vamos a ver cómo funciona un servicio público. Es como si
ustedes me envían... o queremos visitar un edificio público
donde están haciendo otro servicio y vamos allí cuando no hay
nadie. ¿Entonces como voy a ver cómo funciona el servicio?

Yo no voy a hacer un discurso, un mitin de VOX en una
aula, evidentemente, yo voy a ver cómo funciona y por qué hay
tantas quejas de adoctrinamiento. Así es. ¿Qué usted no lo ve
así? Evidentemente, ustedes están gobernando por ahora, ya
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veremos cuando gobernemos nosotros qué pasa; pero, bueno,
eso es la democracia, ¿no?, la alternancia, ¿no?, ¿también?
Bien.

Mire, usted ha dicho que alucina con mi intervención, yo ya
no alucino con sus respuestas, o sea, yo cuando le he enseñado
esto, que me parece una auténtica barbaridad, esto... Usted no
puede saber lo que pasa en todos los centros educativos, pero
esto nos ha llegado a nosotros por protesta de los padres, y yo
se lo traigo aquí para que tenga conocimiento, si a usted le
parece bien, y por eso le pregunto: ¿de verdad que la educación
sexual ha quedado en esto, en hacer penes y vaginas de
plastilina? Pues yo creo que es algo más serio, ¿no?

Entonces, si vamos derivando, la calidad educativa la
verdad es que va a dejar mucho que desear.

Mire, Sr. Consejero, yo estoy ansioso de tener un debate en
profundidad sobre libertad lingüística, sobre imposición del
catalán en Baleares, sobre derechos y libertades de las familias,
sobre las sentencias del Tribunal Supremo, sobre las sentencias
del Tribunal Constitucional que tumban el sistema que se está
aplicando aquí y sobre multitud de otras cuestiones que afectan
a la educación balear. No lo tendremos ahora, evidentemente,
porque, evidentemente, este no es el lugar para tener un debate
sobre este tema y además por respeto a los compañeros, que
supongo que querrán ir a dormir a su casa en algún momento,
pero que sepa que yo le voy a insistir en esta cuestión hasta que
acabe la legislatura, porque estoy en mi derecho y porque es un
problema fundamental, uno de los problemas importantes que
tienen las familias en Baleares. Y siempre, además, se lo voy a
hacer desde el respeto que usted merece como consejero de
Educación y por las mayorías que han tenido los partidos que
ustedes sustentan, pero desde luego que voy a seguir hablando
de este tema y lo voy a seguir denunciando allí donde haga
falta.

Y le puedo asegurar que si tenemos responsabilidad de
gobierno lo primero que haremos será derogar toda la
normativa que ha permitido esta situación, y ya pueden salir a
la calle 80.000, 100.000 o 500.000, porque si tenemos
responsabilidad de gobierno es que en las urnas nos habrá
votado más gente, y eso es la democracia, las urnas, no la calle.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

És evident, Sr. Campos, que vostè té el seu dret de dir el
que consideri i jo també tenc el dret de dir el que consideri, per
tant, la llibertat d’expressió la tenim tot dos, vostè diu què
pensa i jo dic què pens.

Una qüestió, a vostès no els vàrem impedir anar als centres,
els vàrem dir que hi havien d’anar amb unes condicions
determinades, Sr. Campos, som nosaltres els responsables de la
Conselleria d’Educació. O vostè creu que el deixarien anar a
veure o intervenir quan hi ha una intervenció quirúrgica?
Escolti! O quan hi ha una menor que està, diguem, a un centre
determinat, que fan un treball educatiu o terapèutic amb aquesta
persona? No. Nosaltres no tenim cap problema que vagin als
centres, però volem que hi vagin amb les condicions que
nosaltres vàrem plantejar. Efectivament, nosaltres no volem que
vostès entrin dins les aules, però és que no volem que ningú
entri dins les aules, no volem entrin dins les aules. A les aules
hi han d’entrar aquelles persones que pedagògicament han de
fer la seva feina: mestres, docents, terapeutes, psicòlegs,
pedagogs, res més.

I vostè pot anar als centres i parlar amb els directors, amb
les APIMA, pot fer el que vulgui, però entrar dins les aules en
un sentit que vostè planteja, quasi quasi d’inspecció educativa,
per veure què fan, escolti, això no és un..., des del meu punt de
vista, i puc estar equivocat. I si el Tribunal Constitucions ens
diu qualque cosa, ja acatarem, una cosa és admetre a tràmit,
que tampoc no hem de confondre, i l’altra que li donin la raó,
són dues coses distintes.

És clar, vostès, quan diuen admetre a tràmit, ja quasi que
tenc raó. No tenen la raó pel fet que realment s’admet a tràmit,
de cap de les maneres. I nosaltres, li torn repetir, li vàrem donar
les condicions perquè vagi a visitar els centres. Això va ser una
realitat.

Sé que vostè vendrà cada dia a demanar per la llibertat
lingüística, adoctrinament, tot això, això és el seu mantra,
l’educació només és això? Jo li record que vostè pot fer el que
vulgui, vostè demanarà el que vulgui i jo li contestaré el que jo
trobi sobre aquesta qüestió, perquè li he fet una pregunta, ja sé
que jo no hi som per fer-li preguntes a vostè, però he dit: vostè
creu que quan varen utilitzar contra la LOMLOE centres
concertats, infants, estaven adoctrinant o no estaven
adoctrinant, estaven fent política o no estaven fent política?
Això, és a dir, si vostè diu que hi ha professors que realment
utilitzen les banderes independentistes amb els al·lots, vostè
creu que fer això no és també adoctrinar? O no? O aquest
adoctrinament és el que cal?

Jo, evidentment, puc admetre i puc acceptar totes les
crítiques i puc entendre alguns dels seus plantejaments, puc
entendre, no compartir, fins aquí puc arribar, però plantejar que
l’escola de les Illes Balears és una escola d’adoctrinament i
contra la llibertat lingüística crec que és una afirmació tan forta
que no se sosté en cap sentit.

Vostè creu que es pot tenir una escola que adoctrini i que
vagi contra la llibertat dels pares? Creu que això s’aguantaria?
O realment és un adoctrinament tan subtil, tan fi que la gent no
se n’adona o les úniques persones que són realment brillants a
l’hora de descobrir són vostès. Crec que si rebés aquest
adoctrinament, aquesta manca de llibertat crec que els pares ja
haurien protestat d’una forma clara a la Conselleria d’Educació. 
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Però, bé, és igual, vostè farà les preguntes que consideri,
vostè està en el seu dret, és diputat, varen tenir els vots de
80.000 persones, i crec que si realment vostès governen seria
una mala notícia per a l’educació, democràticament, malgrat
tenguéssim (...). Hi ha coses que vostès diuen que ho fem
malament i vostè a cada plenari diu el que diu, pensa el que
pensa, malgrat siguem un govern legítim, democràtic i legítim,
totalment legítim, i vostè considera que ho fem molt malament,
quasi quasi les seves intervencions són impressionants o les
dels seus companys, i poden dir el que vulguin.

Per tant, reconec que vostè està en el seu dret, i jo també
estic en el meu dret de contestar d’acord amb el què pens i
veig, amb indicadors objectivament. Vostè té una altra
percepció? Bé, evidentment això és la democràcia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Campos, li
queden sis minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Ni mucho menos. Bueno, como yo no huyo ninguna
pregunta, le voy a responder, aunque no tendría por qué
hacerlo.

A mí que la escuela concertada, privada, colegio inglés,
alemán, sueco, utilice a los niños para cualquier tipo de protesta
me parece mal. Por eso precisamente si se han utilizado niños,
entiendo yo que deben tener la autorización de los padres, que
es lo que pedimos nosotros, que haya autorización de los
padres cuando se vaya a utilizar algún niño en las
manifestaciones. Es así de claro, ¿le he contestado?

A mí me parece que los niños tienen que estar al margen de
cualquier tipo de protesta de tinte político, siempre, a no ser
que los padres quieran llevarlos, por supuesto, esa es otra
cuestión, eso es libertad de los padres, y usted ya sabe que
nosotros lo que hacemos es respetar la libertad por encima de
todo. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

No, simplement, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Passarem al següent torn de paraula, pel
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de dir-li que som
aquí en substitució de la diputada Sílvia Tur, que no he pensat
a dir-li quan ens ho ha demanat al començament de la sessió.

I un cop aclarit això, Sr. Conseller, el felicito pel seu
excel·lent estat de forma perquè realment veig que està molt en
forma, no només molt en forma, sinó d’un excel·lent humor,
perquè fins i tot ha arribat a proposar-li un debat seriós al Sr.
Campos, la qual cosa denota un optimisme fora de sèrie. Per
tant, el felicito molt sincerament.

Com que després tinc unes preguntes orals per fer-li,
passaré molt ràpidament als temes de caràcter més general que
tenia aquí per plantejar-li. A més a més, com que molts altres
diputats han plantejat moltíssims temes i a més les hores que
són, doncs, no escau ara entrar a fons en tots els temes. 

Vostè sap que nosaltres som un partit que dóna moltíssima
importància a l’educació i això té dos efectes: un és que donem
un gran suport a les polítiques serioses en educació, com són
les que vostè encapçala, però també té un altre efecte, que és
que som crítics amb totes aquelles coses que no ens agraden o
quan les coses no van com toca. I això, doncs, crea una relació
molt intensa i interessant entre aquest partit i la seva
conselleria, perquè vostè sap que no caiguem en demagògies
fàcils, donam suport a la conselleria en els moments difícils i
davant de reptes complexos, els sabem reconèixer, i també
evidentment doncs, com a partit que està molt bolcat en la
importància de l’educació, doncs, també això és compatible
amb exercir un nivell de crítica important sobre molts
d’aspectes. 

El primer que li vull dir sobre aquest aspecte de crítica,
vostè sempre presumeix, i té part de raó, que sempre assisteix
aquí quan se’l reclama, i es veritat que vostè compareix molt,
però jo m’he de queixar, i de fet també és una crítica indirecta
als diputats que són a la Mesa, president, vicepresident i
secretari, que fa moltíssims mesos que aquest grup parlamentari
té demanada una compareixença per una problemàtica concreta
que va afectar els estudiants de formació de professional, i...,
be, crec que en aquest cas vostè no ha fet honor a aquest
tarannà de comparèixer sempre que se’l reclama. Pens que si és
que som..., normalment quan ho he demanat a la Mesa m’han
dit que això eren problemes d’agenda seus.

Pens que, tenint en compte que aquesta compareixença es
va demanar per un mecanisme específic que conté el Reglament
per demanar compareixences sense necessitat que la comissió
aprovi aquesta compareixença, per tant, és un procediment
extraordinari per agilitar la compareixença, que abans s’hagi
produït aquesta compareixença que ha demanat un grup
parlamentari, és veritat que amb el suport de tota la comissió,
em sembla preocupant. Em sembla preocupant que des del mes
de setembre s’hagi demanat una compareixença per un tema
que afecta drets d’escolarització d’alumnes en què..., jo he
tingut ocasió perquè en preguntes orals que li he fet al
Parlament de queixar-me que s’han vulnerat drets dels
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estudiants per mal funcionament de l’administració, que no hi
hagut la possibilitat de tenir aquest debat seriós, aquest debat
seriós que vostè proposava al Sr. Campos, a mi m’agradaria
poder-lo tenir sobre un aspecte que, com vostè comprendrà,
forma part de la nostra feina. La nostra feina és salvaguardar
davant les arbitrarietats, dels errors del funcionament de
l’administració els drets dels administrats. I en aquest sentit,
doncs, aquesta opacitat i aquesta manca de voluntat de
comparèixer ha dificultat que nosaltres féssim aquesta feina, i
a mi això em sembla preocupant i no ho podia passar per alt.

El segon aspecte que li volia comentar és sobre l’IBISEC,
aspectes generals perquè evidentment les preguntes orals que
tinc després per a vostè també fan referència a l’IBISEC. Vostè
ha dit que l’IBISEC, ha dit: hem fet molts banys, no?
M’agrada, perquè la pregunta que li vull fer després,
precisament, va sobre banys, en deuen haver fet molts però n’hi
ha alguns que fa 50 anys que estan fets que... doncs realment no
s’han tornat fer mai. I ha dit que l’IBISEC té velocitat de creuer
i jo no ho dubt, jo, des de principis de legislatura, nosaltres hem
estat... ara feia, fa mesos que no en parlam perquè jo no solc
venir en aquesta legislatura a aquesta comissió, però que hem
estat impulsant que l’IBISEC tengués mitjans, li record que és
fruit d’una negociació amb aquest grup parlamentari el
pressupost de la conselleria, quan nosaltres teníem grup
parlamentari propi a la legislatura passada, el pressupost
d’aquesta conselleria va passar a ser de més de 1.000 milions,
és a dir que nosaltres hem demostrat el que ens preocupa tot
això i, per tant, també ens sentim legitimats per fer una certa
crítica.

Jo sempre li he dit, i vostè ho sap, que l’IBISEC té uns
errors importants de funcionament endèmiques, sobretot
almenys en el funcionament de Menorca, jo crec que l’IBISEC
hauria de tenir una estructura descentralitzada perquè la
direcció i la supervisió de les obres que es fan a Menorca no és
satisfactòria, Sr. Conseller. Gairebé totes les obres importants
que es fan a Menorca són recepcionades amb moltíssims errors
i moltíssims defectes que després s’arrosseguen anys; tal
vegada n’hi ha alguna que no, però n’hi ha moltes que sí.

I després a la pregunta oral que li faré li parlaré d’un cas
concret, i això ha passat altres vegades, i això per què passa?
Doncs perquè els responsables de l’IBISEC que fan la direcció
d’obra van a visitar-les un cop al mes, és a dir, no hi ha una
supervisió permanent i, per tant, es deixa tot en mans del
contractista, i el contractista doncs ja sabem que pot ser més
diligent o menys diligent, i moltes vegades quan arriben a la
direcció facultativa de l’IBISEC a fer el control d’obra, és
massa tard i ja hi ha coses que s’han fet malament. Per tant,
crec que s’hauria d’avançar, ja sé que és difícil, ja sé que
l’IBISEC té molta feina, però s’hauria d’avançar en reforçar
l’estructura de l’IBISEC a Menorca, perquè l’estructura que hi
ha ara, per dir-ho així, és absolutament insuficient i, a més a
més, és molt frustrant per a la gent que ha de treballar en
aquesta estructura.

I li ho dic perquè ho sàpiga, perquè, a més a més, és un
element que no els fa quedar gens bé davant els centres, perquè

hi ha una dinàmica molt... una deriva molt poc coherent i
coses... anys ens diuen una cosa, després es canvien els criteris,
quan s’havia dit A després és B, i això ja vaig tenir ocasió de
fer-li una pregunta oral l’altre dia a vostè en el Parlament, i
vostè em va afirmar que vostès acomplien el que s’havia
acordat, i jo li posava al davant un exemple de què això no era
així, perquè si hem acordat a un debat de pressuposts que s’ha
de canviar la coberta del Col·legi Castell de Santa Àgueda de
Ferreries, el que no pot ser és que el tècnic decideixi que no,
que només és canviarà el perímetre, i que, a més a més, ho ha
de pagar l’Ajuntament de Ferreries. O sigui, dels 100.000 euros
que vostè va acceptar que poséssim com a esmena als
pressuposts del 2020, perquè es canviés la coberta d’un
col·legi, no només no s’ha fet res, sinó que, a més a més, pretén
l’IBISEC que ho pagui l’Ajuntament de Ferreries.

Llavors, jo li pregunt: quin sentit té la negociació
democràtica, el pacte democràtic en aquest Parlament? És a dir,
aquí a què venim, a perdre el temps, a fer volar coloms? Vostè
i jo acordem..., vostè i jo, que representem, és a dir, en el meu
cas, els meus electors, i vostè representa el Govern, la
superioritat normativa de l’acord al qual arribem nosaltres, que
resulta que es converteix en una llei ha de ser derogada per
l’opinió d’un tècnic? Això, conseller, no és seriós, això no és
seriós i al que ens porta és a una crisi de confiança i que sigui
difícil o que sigui innecessari en altres ocasions arribar a acords
amb el Govern.

Jo crec que vostè, crec, en la meva opinió, hauria de fer
acomplir als tècnics de l’IBISEC els acords als quals vostè
arriba per tal de veure aprovat el seu pressupost. I si no es pot
acomplir aquest acord pel motiu que sigui, això s’hauria de
parlar, el que no pot ser és que ens en temem pels diaris, que
ens en temem quan al cap d’un any fem una pregunta. Per tant,
jo crec que aquí hi ha un problema diguem-ne de control
democràtic de l’IBISEC; no sé si voldrà reconèixer-ho o no,
però el que és una obvietat és que vam acordar una cosa i
aquesta cosa no s’ha fet, aquest fet vostè no m’ho pot negar, per
molt que en el Ple m’ho negués i em digués que vostè
acompleix els compromisos. No, perdoni, si hem acordat
canviar la coberta del CEIP Castell de Santa Àgueda de
Ferreries i no s’ha canviat, és obvi que no s’han complert els
compromisos.

Per tant, jo li he de dir, crec que hi ha problemes en el
funcionament de l’IBISEC, podria funcionar molt millor,
especialment amb els recursos que té, i crec que és un repte que
té la conselleria.

I el tercer tema que li volia treure és una pregunta molt
simple, hi ha un malestar o una preocupació en aquests
moments entre les famílies d’educació infantil a Menorca i
probablement a la resta d’illes, perquè s’ha dit que les aules
UEECO en les quals estan escolaritzats nens d’educació
infantil, de 4 a 6 anys, l’any que ve es tancaran. Jo volia que
vostè em confirmés aquesta possibilitat, si això és així, si no és
així i si podem llançar un missatge de tranquil·litat, perquè això
és un rumor, un missatge de tranquil·litat o de preocupació a
les famílies.
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I de moment això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Vull recordar-li també que l’ordre del
dia de les comissions els marca aquesta Mesa, quant a les
compareixences. I té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, com sempre, vostè, amb tot el dret, ha venido a hablar
de su libro, és a dir, jo he vengut a fer una compareixença i
vostè em demana preguntes i qüestions que... Primer de tot, jo,
vostè sap que a vostè li tenc una afecte personal i un respecte
polític total i absolut, i vostè ho sap, i que podem divergir en
determinades coses, com sempre, vostè és de MÉS Menorca i
jo som del PSIB-PSOE, per entendre’ns, i tenim coses en comú
i tenim coses diferencials.

I vostè, evidentment, fa un plantejament que suposa tirar per
terra tot el que fa l’IBISEC, vostè, sí, ha fet un com dir que
vostè no control, IBISEC fa el que vol, té una mala estructura,
les coses es fan malament. Escoltí, jo crec que... jo li demanaria
exactament que concretàs, exactament què vol dir que les obres
ara es fan malament. Perquè, és clar, és una afirmació molt dura
que vostè m’ha fet. En els centres les obres es fan malament?
Jo, francament, que el funcionament de l’IBISEC és
millorable? Efectivament, senyor..., jo som el primer que ho
veig i ho patesc.

Però miri, només li donaré una dada, evidentment que
nosaltres... a Menorca s’han fet obres gairebé en els 80% de
CEIP i cent per cent d’IES, diferents obres; cada obra, cada
projecte du molta feina, senyor..., jo no sé si vostè ha gestionat
mai a l’administració pública, no sé si ho ha fet mai, jo li puc
assegurar que des que vàrem entrar a ara la gestió de l’IBISEC
ha millorat i encara té elements per a la millora. Hi ha decisions
que no les prenc jo, efectivament, vostè ha plantejat un debat
que pot ser interessant, jo no dic que vostè arribi a un pacte
amb nosaltres, i resulta que els tècnics de l’IBISEC consideren
tècnicament una sèrie de coses, i vostè considera que els tècnics
es troben per sobre dels polítics i que els polítics han d’estar
per sobre dels tècnics, vostè..., de forma simple, eh, de forma
simple és això.

Jo pens que IBISEC té una estructura professional i tècnica
en la qual jo confiï, confiï en el director gerent, que fa una feina
determinada, i jo consider que la fa ben feta. Què jo consider
que hi ha coses que qualque dia em posen..., i ho diré
tranquil·lament, un poc nerviós de l’IBISEC? Sí, efectivament.
Què hi ha qüestions que són incontrolables? Sí. Ara li posaré
un exemple i vostè ho entendrà perfectament, miri: nosaltres,
vostè sap que nosaltres vàrem licitar el Conservatori
Professional de Música de Menorca, es va licitar, una quantitat
que no sé si eren 5 o 6 milions d’euros, no me’n record, un
projecte perfectament fet, etc., i va resultar que es va adjudicar
a una empresa i l’empresa després va considerar que no hi
havia doblers suficients com per això. O per exemple, a

Eivissa, vàrem haver de fer reformes del Conservatori
d’Eivissa, que és un conservatori molt complicat
arquitectònicament i molt recent, per entendre’ns, bé, recent, ja
du un parell d’anys, però que realment és modern, i el vàrem
haver de licitar tres vegades perquè els projectes que havia fet
l’IBISEC, després els constructors d’Eivissa o de les illes no hi
anaven a la licitació.

Què vull dir amb això? Que de vegades a les decisions
tècniques jo no hi entr, de la mateixa manera que quan un cap
de departament o un cap de servei de la conselleria fa un
informe jurídic, que diu que això no ho he de fer, malgrat jo
políticament consideri que ho hauria de fer, no ho faig. Vostè
diu: és una dictadura, entre cometes, o el control del tècnic
professional, no, però hi ha decisions que a mi em generen
inseguretat per la meva part. Per tant, jo, evidentment vostè,
tant al Centre de Santa Àgueda com al de Gràcia, no hi ha
hagut, és a dir, la conselleria, IBISEC, ha treballat, ha
intervengut.

Per cert, vostè avui ha fet una piulada, la Mare de Déu de
Gràcia, que ha anat a un centre, jo li respect tot, però per anar
als centres abans s’ha de demanar permís. Jo no vaig als centres
ara perquè consider que les mesures sanitàries s’han de
respectar, jo anava als centres a fer debats, als claustres, equips
directius, etc., ara no hi vaig. A mi no m’ha semblat bé, i li ho
dic sincerament, amb tot el respecte, i que vostè ho sap, que he
fet una piulada perquè he anat allà dins; consider que un diputat
abans d’anar-hi s’ha de demanar permís, i li ho dic sincerament,
perquè si no tenim problemes.

I jo, francament, em sembla, és a dir, la inversió que hem de
fer a Mare de Déu de Gràcia pot ser a vostè li pot semblar molt
o poc, però es fa una inversió, hi ha un projecte, amb una
quantitat específica. Avui ha sortit això de la Mare de Déu de
Gràcia, una altra inversió de 188.000 euros, per tant...

(Remor de veus)

... -mana?-, perdona, és que m’embull, tanta verge i tot això, de
vegades m’embull un poc, pensava que només n’hi havia una,
n’hi ha moltes, però vull dir en aquest aspecte que... Què li vull
dir amb això? Què ens podem equivocar, però l’acció de
L’IBISEC a Menorca, tant als CEIP com als IES és una mesura
constant, senyor... Jo comprenc que es trobi molest, ho puc
entendre, però el debat d’intentar deslegitimar l’IBISEC no li
vull comprar. I li diré una cosa, si en això hi ha qualque
problema jo l’assumesc políticament, jo, evidentment,
d’aquesta decisió jo no n’estava assabentat, jo no estic
assabentat de tot els projectes que fa l’IBISEC, com es pot
suposar, seria realment un superman si jo analitzàs tots els
projectes que hi ha respecte d’això, no ho vaig analitzar.

Em varen dir que aquest projecte, quan vostè va fer la
pregunta, que li hem contestat en Ple i per escrit, li vull dir que
li hem contestat per escrit i oralment, en el Ple oralment sí, que
no li hagi agradat la resposta és un altre tema, una altra qüestió,
però no digui que no li hem contestat. Què no li ha agradat la
resposta? Això ho accept, però que li hem contestat en Ple, que
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vostè va fer una pregunta, i se li ha respost per escrit, això és
una evidència, o jo tenc aquesta evidència, jo he vist les
respostes. Ho torn repetir, que no li hagi agradat això ho
entenc, fins aquí hi puc arribar. Però bé, jo, francament, el
debat que vostè em planteja és un debat que crec molt
específic, molt concret, d’una decisió tècnica i que no va contra
cap decisió política.

Jo amb el que estaria d’acord amb vostè és si ni tan sols
s’hagués plantejat cap tipus de reforma de Santa Àgueda o de
Verge de Gràcia, o del Carme, és igual, s’han fet reformes, és
que a Menorca s’han fet reformes, s’han fet moltes reformes,
senyor...; jo entenc la seva estratègia política en el món de
l’educació, l’entenc, l’entenc perquè vostès són un partit que
l’educació els interessa i jo vostè sap que ahir vàrem tenir una
reunió i li vaig agrair moltes coses, perquè a mi no em cau cap
anell per dir les coses, però en això no li puc donar la raó, i
entenc perfectament que pugui dir això, però la deslegitimació
que ha fet de l’IBISEC i de la gent, del personal tècnic de
l’IBISEC a Menorca, jo no li puc acceptar.

I que som conscient, segurament més que vostè, perquè
n’estic al dia, que l’IBISEC ha de millorar encara. I necessitats,
és que de vegades és molt difícil, però dins IBISEC hi ha
distints tipus de contractes, hi ha gent que se n’ha anat a altres
conselleries perquè paguen més, se n’ha anat gent bona, això
dins l’administració és molt complex, és molt complex, les
solucions no són tan fàcils com..., el paper ho aguanta tot, però
les decisions d’aquest tipus són molt més complicades. I jo
voldria canviar moltes coses de l’IBISEC, des de l’estructura
de personal, però és molt complicat, fa referència a tota
l’estructura de les empreses públiques de les Illes Balears. I
això suposa uns canvis organitzatius econòmics impressionants.

Per tant, jo puc entendre la seva decepció, la seva crítica,
però jo no deslegitimaré l’IBISEC, li ho dic sincerament.

I les dues preguntes, perquè, en definitiva, ha concretat en
les preguntes ara vostè, vull dir de la intervenció no n’ha fet ni
menció, evidentment, ha anat a les dues preguntes
bàsicament,...

(Se sent de fons el Sr. Castells i Baró de manera
inintel·ligible)

... -mana?-, bé, senyor..., jo comprenc que vostè no ha parlat...,
de què ha parlat idò? De què ha parlat? És a dir, puc entendre
que després hem de fer preguntes, també el Sr. Melià espera
impacientment per fer-me una pregunta d’una competència que
no és meva, en certa manera, però li respondré, perquè jo som
una persona que intenta contestar-ho tot; però vostè no ha
entrat a la meva intervenció, ha entrat a un tema específic del
CEIP de Santa Àgueda de Ferreries i ha posat en qüestió tot el
tema de l’IBISEC. I jo li accept la crítica, evidentment, perquè
jo ho entenc, tal vegada si jo estigués..., si vostè fos conseller
i jo estàs, tal vegada si hagués de fer una cosa de Pollença tal
vegada també em molestaria, m’explic, no? Però crec que
qüestionar tot l’IBISEC consider que és..., per a mi, eh, crec
que és excessiu en tots els sentits.

Però ho torn repetir, està en el seu dret. Jo record, i jo ara
cercava les respostes que li hem fet, però la pregunta que em va
fer en ple, diu: quin és el motiu d’endarreriment de les
inversions en infraestructures educatives a Menorca? Li
podia..., li vaig contestar totes les coses que es fan i,
concretament d’això, d’aquests centres que vostè planteja,
evidentment en el tema de la impermeabilització hi ha una
solució tècnica de 1.200 que pagarà l’ajuntament, amb el
compromís que (...) ho pagarà tot l’IBISEC, això és el debat
que hi va haver. I si ja tècnicament em fan aquest plantejament
jo l’accept, jo no som un tècnic, jo no faig pressuposts de
l’IBISEC, i quan vostè posa una quantitat és un pressupost
polític, no és un pressupost tècnic. Això és el que jo veig.

Per tant, voluntat política de resoldre aquest problema sí
que en té la Conselleria d’Educació, d’aquests dos centres que
vostè va plantejar, sí que tenim voluntat política de fer-ho,
tenim voluntat política total de fer-ho. Tal vegada la solució
que s’hi ha donat pot ser no és l’adequada, segons vostè.

I jo entenc perfectament que no hi estigui d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula Sr. Castells, li queden
sis minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord, moltes gràcies. Gràcies per la seva resposta, Sr.
Conseller, m’ha sobtat que em digui que jo vinc a parlar de mi
libro, òbviament, aquí cada grup ve a parlar dels temes que li
preocupen de l’educació. Jo, de fet, tenc un libro, que és el de
la formació professional i d’aquest no en puc parlar perquè
vostè no vol venir a parlar-ne. Per tant, jo hi ha moltes
intervencions que han fet referència a moltíssims aspectes, no
he considerat necessari repetir-me i, per tant, jo li he tret els
aspectes que a mi en aquests moments més em preocupen, i és
la meva feina.

Vostè simplifica molt i diu que jo dic que l’IBISEC ho fa
malament, jo no he dit això, jo no he fet aquesta crítica general,
Sr. Conseller, jo he dit que la direcció d’obres no és correcta
perquè no es fa amb prou continuïtat; és a dir, jo li he parlat
d’aspectes concrets, que jo he conclòs després d’haver parlat
amb directors de diversos centres que han rebut obres de
l’IBISEC i que tenien uns defectes, i ells ho atribuïen que la
direcció d’obra no havia tingut la continuïtat que toca.

Jo crec que és una crítica constructiva, li dic on falla el
tema. Vostè no vol acceptar-ho? Doncs allà vostè. Jo crec que
aquest tema fa que en aquests moments l’IBISEC tengui un
gran descrèdit a Menorca, ho vulgui creure vostè o no. Què hi
ha obres que es deuen haver fet perfectament? No en tenc cap
mena de dubte, és que jo no he dit que l’IBISEC ho faci tot
malament, he dit que la direcció d’obra no té la continuïtat que
correspondria i que hi ha obres que es van recepcionar i que no
s’haurien d’haver recepcionat, perquè hi ha defectes que encara
ara... obres que es van recepcionar fa dos anys que encara
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arrosseguen els problemes d’haver-les recepcionat sense prou
cauteles. Aleshores, jo pos aquesta informació a la seva
disposició, crec que d’alguna contribuesc que l’actuació de la
seva conselleria sigui millor i no desperti aquests recels.

I després també li he dit una altra cosa, que és que la
representació de l’IBISEC a Menorca té uns criteris erràtics, és
a dir, es diuen unes coses, passen els mesos i després se’n diuen
unes altres, i això exaspera les famílies i exaspera les direccions
dels centres perquè veuen com es van endarrerint, és clar, cada
vegada que hi ha un canvi és un any que s’endarrereix, no, això
no ho farem l’estiu del 2020, ho farem el 2021, això no ho
farem l’estiu del 2021, ho farem a l’estiu del 2022, i això arriba
un moment que exaspera les famílies.

Jo pos en coneixement en seu aquest fet, perquè crec que el
primer interessat que això no passi hauria de ser vostè.

I dit això, no m’ha contestat el tema de les aules UEECO
d’educació infantil. Es tancaran les aules UEECO d’educació
infantil, sí o no?

I un moment abans d’acabar, perquè ja no diré res més,
després tenim unes preguntes orals i parlaré d’aspectes més
concrets sobre les preguntes orals; és a dir, jo ara parlava de
l’IBISEC en general, ho dic perquè semblava que vostè
pensava havia mesclat les dues coses i no les he mesclades.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

En relació amb la seva pregunta sobre les aules UEECO
d’educació infantil, no tenc cap notícia, però, evidentment, en
parlarem i ja li diré tota la resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ha acabat la intervenció, Sr.
Castells? D’acord.

Passam al darrer torn de paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, Sr. Conseller gràcies per la
compareixença. Crec que al llarg de la tarda ha parlat de tots
els temes, però em toca parlar el darrer i sempre passa això, per
tant, crec que faré una intervenció molt breu.

Crec que ha vengut aquí a explicar la nova estructura de la
conselleria, a més a més de parlar dels objectius de la
conselleria en aquesta nova etapa, ha parlat exhaustivament de

molts temes i a mi em toca parlar..., fer un recull d’idees que jo
crec que és important i vull que quedi com a... i és important.

En primer lloc, crec que és de rebut veure que el curs 19-20
ha estat un curs que ha estat el més segur possible, a les proves
em remet, que està acabant el curs amb una normalitat que al
principi de curs era impensable i, per tant, jo crec que al llarg
d’aquest curs la comunitat educativa ha fet molta feina, però la
conselleria també i hem après moltíssim. I crec que aquest
ensenyament de com fer les coses i com poder avançar, s’ha de
veure reflectit de cara al curs 21-22.

El curs 21-22 serà un curs també difícil, vostè ho ha dit.
Crec que l’objectiu de recuperar la presencialitat és un objectiu
més que desitjat per a tothom i el que està clar és que volem un
curs 21-22 on les escoles segueixin sent uns espais segurs, que
es torni a la normalitat i a la presencialitat en tots els aspectes
l’abans possible, i crec que també serà un curs per poder
consolidar tot el que durant aquest curs, per raons diferents,
s’ha anat implementant dintre dels centres, organització,
funcionament, etc., i fins i tot de digitalització. Jo crec que
vostè ha parlat aquí del procés de digitalització, és un procés
llarg, però també hem de reconèixer que l’educació a les Illes
Balears té un abans i un després del curs 2019-2020 en aquest
tema, perquè s’ha fet una passa de gegant en tots els aspectes,
amb molta feina per part de famílies, amb molta feina per part
dels docents, però també amb molta feina per part de la
conselleria i molta inversió. Jo crec que és de lloar i s’ha de
reconèixer.

De cara a les perspectives, aquí s’ha parlat de l’estructura
de la seva conselleria, que si li havien llevat universitat, etc.
Però jo personalment crec que davant dels reptes que tenim per
davant, s’ha quedat la conselleria com cal, vull dir, hi ha dos
reptes importants: un és el curs, però després hi ha una part que
per a mi és molt important, que és la part legislativa, que és la
part de normativa. Vam començar la legislatura, o vam acabar
l’altra amb l’horitzó de la llei educativa, crec que pel que ha dit
va endavant. Mentrestant, hem aconseguit aprovar una
LOMLOE i crec que això ha de ser un objectiu importantíssim
per poder tirar endavant aquest desenvolupament.

Crec que l’objectiu de la conselleria de desenvolupar la
LOMLOE en tots els aspectes és fonamental per poder
consolidar un sistema educatiu basat en l’equitat i sobretot un
sistema educatiu inclusiu, jo crec que s’ha repetit aquí. I també,
i això és molt important, el desenvolupament d’aquesta
LOMLOE, vostè ja ho ha dit, però jo crec que ho hem de
remarcar, hem de fer un desenvolupament curricular, basat en
una educació de caràcter competencial, una educació basada en
competències, una educació basada en digitalització per poder
fer una passa cap un sistema més complet i incorporar tots
aquells temes o aquells aspectes curriculars que també a la
LOMLOE queden reflectits, que són de caràcter més
transversal, o més com li vulgui dir, com són els valors
democràtics, l’educació afectivosexual de la qual també se n’ha
parlat aquí, etc. Però jo crec que això és una fita important per
a la seva conselleria. 
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L’altra fita, per suposat, serà la llei educativa, serà un repte,
jo crec que és un repte per a tothom, vostè ho ha dit, jo crec
que aquí hem de remarcar el repte d’aquest Parlament de poder
aconseguir una llei educativa consensuada, el més consensuada
possible, per poder dotar la comunitat educativa d’una eina
important. Jo crec que és la fita que ens vam plantejar a
principis de legislatura i ha de sortir amb el major consens i per
això és una feina també parlamentària, d’estat de tota la
comunitat educativa, però crec que aquí haurem de fer una
feina important.

I després l’altra part que també se n’ha parlat aquí, és la part
de formació professional. Ja es planteja per part del Ministeri
d’Educació de l’inici d’una llei d’FP; jo crec que aquí s’ha
parlat d’implantació d’FP, de desenvolupament de cicles,
d’ampliació d’oferta, però crec que una actualització de la llei
de formació professional que es planteja des del Govern central
és important, perquè acabarà d’arrodonir aquesta política de
donar importància a la formació professional, que tot això,
conjuntament amb el que hem parlat aquí dels fons europeus,
de desenvolupar l’educació infantil, per poder avançar en la
creació de places, és de màxima importància i al final queda
com a reptes.

I així, per resumir, jo el resum que puc fer de la seva
compareixença és que hi ha moltes coses..., la conselleria
treballa en molts aspectes i aquí s’ha vist en molts aspectes, ho
ha fet millor o pitjor, però avança; hi ha una planificació del
curs 21-22, que s’està iniciant però crec que va per bon camí,
però crec que les fites han de ser més de caràcter legislatiu, de
desenvolupament curricular, d’aprovació del ROC, que ja està
fil a l’agulla, etc.

I únicament volia remarcar..., crec que aquí s’ha parlat de
tot, menys d’un aspecte que també ja que sóc el darrer el poso
damunt la taula, que és l’educació d’adults. L’educació d’adults
ha estat un aspecte que jo crec que és important, si la formació
professional ens ajuda, l’educació d’adults crec que a partir
d’ara en la situació de requalificació professional, de canvi de
sistema productiu que es pot generar a tota la situació que
estam vivint, crec que també és important plantejar-se coses...
Respecte l’educació d’adults jo li volia demanar si té previst
alguna actualització de la llei d’educació d’adults, o alguna
actuació respecte de l’educació d’adults.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, moltes gràcies per la seva intervenció Sr. Enric, Sr.
Diputat. Un parell de qüestions, és evident que estam en una
situació ara de transició, acabam aquest curs i hem de començar
a planificar l’altre, que començam a planificar. Jo evidentment
el tema de la seguretat i presencialitat és un dels temes clau, és

a dir, en aquests moments si hi ha dos objectius sobre els quals
treballam són la presencialitat en aquell nivell que no ha estat
possible, dins unes condicions de seguretat, aquest és l’eix
sobre el qual treballam i, per tant, a partir d’aquí millora de tots
els aspectes pedagògics. 

Miri nosaltres, vostè ho ha plantejat, en el tema de
desenvolupament legislatiu tenim dos elements, un és la
LOMLOE, que evidentment està relacionada... la LOMLOE ha
fet possible l’avantprojecte de llei d’educació que tenim, això
és evident perquè amb la LOMCE alguns aspectes d’aquesta
llei no serien possibles. Per tant, hem de contribuir a
desenvolupar la LOMLOE d’acord amb les nostres
competències i en col·laboració amb el ministeri, però també
hem de desenvolupar la nostra llei, d’acord una mica amb el
que s’aprovarà aquesta legislatura, evidentment en aquesta
cambra parlamentària. 

Tenim el ROC que es planteja tant a la LOMLOE com a la
llei d’educació, són dos elements que es correlacionen, però per
a nosaltres en el tema de la LOMLOE hi ha un tema
fonamental, que és el que fa referència al tema del currículum
competencial. Aquest és un tema que nosaltres com a
conselleria hi treballam, volem, abans d’acabar la legislatura,
començar a posar en marxa aquests currículums competencials
i necessitam evidentment que des del ministeri es desenvolupi
de la forma més ràpida possible.

I el tema d’educació d’adults, evidentment..., educació
d’adults és un tema que crec que necessita una reflexió
profunda, és a dir, cap on va l’educació d’adults? L’educació
d’adults crec que té dues variables: la variable educació
reglada, és a dir, l’ESPA fonamentalment, i la variable
d’educació no formal; són les dues variables, la reglada és la
que depèn de la Conselleria d’Educació i la no formal depèn
d’ajuntaments o consells insulars, fonamentalment
d’ajuntaments.

Això és quelcom que hem d’acabar d’arrodonir. Crec que
hem de fer una reflexió, fins i tot pensi vostè que hi ha centres
d’educació d’adults que fan FP, que fan cicles bàsic d’FP i és
important, perquè també l’educació d’adults ha de ser una
forma d’intentar agafar gent que havia deixat el sistema
educatiu, de segones o terceres oportunitats. Aquesta és la
concepció, però hem de ser capaços de, per una part,
institucionalitzar la part reglada i com la combinam amb la part
no reglada, que és educació no formal, etc., on els ajuntaments
tenen un paper important.

Per tant, hem de veure com ho podem combinar, però jo
crec que aquí l’educació d’adults, com a educació al llarg de
tota la vida, crec que necessita evidentment d’una reflexió
profunda.

Crec que a partir de la llei d’educació... i pensi vostè que
tenim una llei d’educació de persones adultes de l’any 2006, és
a dir, així com la llei d’educació nostra és una llei integral,
aquesta és una llei sectorial que nosaltres volem, voldríem que
a partir d’aquí es fes una reflexió, però jo crec que de tots els
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nivells d’educació, crec que l’educació d’adults necessita d’una
pensada, d’una repensada important, perquè la societat
necessita aquesta educació permanent i crec que l’educació ha
donat la resposta i de vegades no sabem com l’hem d’articular.

Per tant, en aquest sentit hem de veure com combinar
l’educació reglada amb l’educació, diguem, no formal o
aquestes coses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Simplement vull donar-li les gràcies per aquesta
compareixença i ja no tinc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies, Sr. Casanova. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies per les seves paraules i el seu suport, moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, d’acord. A continuació passarem al segon punt de
l’ordre del dia, relatiu a les preguntes RGE núm. 1053/21,
1054/21, 15449/20 i 15450/20.

II.1) Pregunta RGE núm. 1053/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a motius pels quals durant l’any 2020 no es
van dur a terme les obres de millora del CEIP Mare de Déu
de Gràcia.

Per formular la pregunta RGE núm. 1053/21, relativa a
motius pels quals durant l’any 2020 no es varen dur a terme les
obres de millora del CEIP Mare de Déu de Gràcia, intervé el
Sr. Josep Castells i Baró. Té cinc minuts, té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller,
per la seva presència avui aquí per respondre les preguntes que
té aquest grup per fer-li. 

Vostè ha dit a la seva compareixença que en aquests anys
han fet moltes obres de molts banys, és a dir, una de les tasques
importants de manteniment dels centres ha estat fer moltes
obres de molts banys. Bé, doncs vostè sap que hi ha uns banys
al Col·legi Mare de Déu de Gràcia, que fa cinquanta anys que
es va construir, que no s’han reformat mai. Per tant, s’ha anat

fent un manteniment, però evidentment hi ha instal·lacions que
al final el manteniment és insuficient i són banys que en aquest
sentit acusen moltíssim el fet de fer cinquanta anys que estan
fets.

Quan es varen fer les obres de l’ascensor al curs 2018-2019,
es varen acabar al 2018-2019, que es va instal·lar un ascensor
al centre, s’havia d’aprofitar per fer els banys, però això no es
va fer. Els banys varen quedar pendents per a una altra fase.

Com que això no es feia, a l’any 2019 vam acordar en els
pressupostos de la comunitat autònoma que es dedicarien
150.000 euros a fer els banys d’aquesta escola, Mare de Déu de
Gràcia. Concretament nosaltres vam presentar una esmena per
fer la reforma integral d’aquest centre, per import de 900.000
euros, i amb la seva conselleria vam arribar a l’acord que
faríem una primera fase, que serien els banys per un import de
150.000 euros.

És clar, jo entenc que quan la conselleria em fa la
contraoferta de fer una primera fase per fer els banys és perquè
els tècnics estan d’acord que s’ha de fer això, vaja, vull pensar
que aquest diàleg amb la conselleria és perquè els tècnics ja han
dit que bé, la reforma integral tota alhora no pot ser, però farem
la primera fase que seran els banys.

Per tant, es va aprovar l’esmena per un import de 150.000
euros, amb la transacció a la qual vam arribar, que vam
acceptar del Govern, per fer els banys durant l’any 2020.

Ha passat tot el 2020 no s’han fet aquestes obres. Sembla
ser que hi havia un projecte, un projecte pel qual ja s’havia
demanat llicència a l’ajuntament que podria haver-se dut a
terme l’estiu del 2021, és a dir, aquest estiu que ve. Però les
últimes notícies són que s’ha decidit canviar el projecte per fer
una reforma molt més ambiciosa la qual cosa implica tornar
demanar llicència a l’ajuntament, la qual cosa implica que
aquestes obres no es faran l’estiu 2021, sinó que es faran l’estiu
del 2022.

El que jo voldria traslladar-li, Sr. Conseller, és que és
urgent fer una actuació als banys d’aquest centre. Les imatges
de l’estat d’aquest centre, Sr. Conseller, és del tercer món, i no
exagero. No dubt que es fan obres excel·lents a altres llocs,
però en aquest centre les obres són del tercer món.

A mi m’agradaria que m’expliqués si, havent arribat a
l’acord que es fessin aquestes obres durant l’any 2020, que va
ser fruit d’una transacció, hi ha hagut tants de canvis de criteris
que fa que ara a les famílies se’ls digui que aquesta intervenció
no es farà fins a l’estiu del 2022.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Castells. Encara no entenc el que em va
demanar a la darrera intervenció, no sé de què parlàvem, però
bé, la intervenció anterior a aquesta, però bé, és igual.

És veritat, al Mare de Déu de Gràcia hi va haver una
reforma en tema de barreres arquitectòniques, vostè ho sap, es
va fer una inversió de 155.000 euros més o menys, també es va
llevar fibrociment. Per tant, una qüestió. 

És veritat que per raons diverses de l’empresa, jo no vull
entrar en el nom de cap empresa, hi va haver problemes per fer
el projecte de reforma de banys. En aquests moments el
projecte està externalitzat, està externalitzat en la persona que
va fer la primera reforma del tema d’accessibilitat o de les
barreres arquitectòniques.

La idea... bé, el projecte es troba entorn els 200.000 euros,
més o menys, és a dir, de 200.000 euros, i és veritat el que
vostè diu, que requereixen els banys d’una intervenció el más
ràpida possible.

Nosaltres l’únic problema que tenim en això i nosaltres
pensam que d’aquí... exactament perquè de vegades fer
previsions de temps, de terminis a mi sempre m’ha preocupat
perquè jo he demanat uns terminis en el Parlament, en seu
parlamentària, d’uns terminis que després els projectes no s’han
fet i em dirà: problema polític o problema tècnic? Jo crec que
problema tècnic, no crec que sigui un problema polític, però bé.

Nosaltres pensam que a finals d’aquest segon trimestre es
pot lliurar aquest projecte de reforma de banys. El problema
que en aquests moments s’ha d’intentar arreglar és com, com
que el projecte implica més temps que un període d’estiu que
és on IBISEC sol fer moltes obres, hem de veure com fem la
realització d’aquesta obra mantenint l’existència de banys,
perquè evidentment són totalment necessaris.

Per tant, aquest (...) des del punt de vista tècnic i pel que
m’han informat, com pot suposar jo tenc aquest informació i la
don, però li vull dir dues coses: el projecte s’està acabant,
s’està fent, 200.000 euros, que són reforma de banys que són
totalment necessaris. 

En aquest moment la qüestió és veure com podem
combinar... una reforma que dura més d’un estiu, dels mesos
d’estiu, amb el fet de combinar-ho dins el període escolar.
Aquest és una mica el problema que hi ha en aquest moment.
Quan jo ho sàpiga concretament, jo li donaré resposta. Aquesta
és la resposta que li puc donar.

Per tant, que hi ha voluntat política i que s’ha fet un
projecte, que s’ha fet 155.000 euros d’inversió en accessibilitat,
2018? Ja està, però li vull dir que... tots els projectes hi són, és
a dir, aquest projecte està fet, s’hi ha invertit i ara hi ha 200.000
euros, parlam d’una quantitat gairebé 400.000 euros en aquest
centre. Poc o molt? És una quantitat.

Jo, l’únic que li vull dir és que nosaltres quan tenguem ja el
projecte fet veurem exactament amb el centre com es pot fer
una intervenció que no vagi en contra del procés lectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula en torn de rèplica el Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Quin temps em queda?

EL SR. PRESIDENT:

Té cinc nous minuts. Cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah, d’acord, dins la mateixa pregunta?

EL SR. PRESIDENT:

Com?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Dins la mateixa pregunta?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord, intentaré...

EL SR. PRESIDENT:

Són cinc minuts la primera intervenció i cinc la segona..

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, intentaré no esgotar-los. Sr. Conseller, jo li
agraeixo molt les explicacions i no tenc cap mena de dubte que
vostè s’ha de guiar per les explicacions que li donen els seus
tècnics, però m’agradaria també que veiés la problemàtica
política, la dimensió política d’una escola que fa molt de temps
que pateix aquesta problemàtica.

Crec que no es pot canviar el projecte per fer-lo més
ambiciós i que el preu sigui endarrerir-lo. Hi ha un projecte
anterior en el qual..., segons ens havia dit que tenia llicència de
l’ajuntament, per fer una reforma més limitada. Jo crec, Sr.
Conseller, que caldria començar immediatament aquest estiu,
l’estiu del 2021, fent una intervenció en aquest centre. 
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Respecte de com es fa perquè tenen una durada més llarga
que l’estiu. D’això no s’ha de preocupar!, perquè, a més a més,
aquesta escola té dues columnes de lavabos, per tant, es pot
treballar amb una i tenir oberts els altres, i quan estiguin resolts
uns, començar als altres; és a dir, és una obra que es pot fer
perfectament durant l’activitat lectiva. I així ho diu l’associació
de pares i així ho diu també l’equip directiu del centre.

Per tant, jo el que li deman, Sr. Conseller, és que vostè vegi
la dimensió política d’aquest tema i vostè demani -per dir-ho
d’alguna manera- als tècnics que ordenin l’execució d’aquest
projecte, de forma que durant l’estiu del 2021 puguin començar
les obres. Perquè aquest tema és urgent, hi ha una negociació
política al darrere, hem arribat a un acord polític, aquest acord
polític no s’ha dut a bon terme, i jo crec que el que pertoca és
fer honor a aquest acord a què es va arribar i que les obres
comencin de forma immediata. 

I el que li deman a la meva segona intervenció és el seu
compromís perquè es donin les instruccions oportunes perquè
aquestes obres comencin el 2021. Perquè, al final, Sr.
Conseller, les obres que s’han de fer són les que són, però es
poden organitzar de moltes maneres, és a dir, respectant
absolutament el criteri tècnic, tant es pot fer una gran obra el
2022, com fer-ne una part el 2021 i una altra part el 2022, és
una qüestió d’organització. I, per tant, jo crec que aquí hem de
casar les prioritats tècniques i les prioritats polítiques i
aconseguir que, fent-se de la forma que evidentment els tècnics
determinin, perquè són els que les han de fer, que aquestes
obres comencin l’estiu del 2021. I aquest és el compromís que
li deman en aquesta segona intervenció. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes, gràcies. Sr. Castells, jo evidentment com pot
suposar, en aquests moments, jo no li contestaré, jo sí que
assumesc el compromís de parlar amb el servei de l’IBISEC,
perquè vostè planteja unes qüestions tècniques en les quals jo
no li podria donar resposta. 

Vostè és un polític -no és un tècnic- i jo el que vostè diu ho
he de consultar, ho he de parlar amb les persones que són les
que prenen les decisions tècniques, jo li ho dic amb tota
sinceritat. El meu compromís és fer-ho, fer aquesta consulta,
aquesta negociació, aquest diàleg perquè donin resposta perquè
jo els plantejaré el que vostè ha dit, simplement. Aquest és el
meu compromís. 

I li ho torn repetir, el compromís polític de fer les coses hi
és, vull dir, hi pot haver endarreriment, hi va haver problemes
però no ha de negar que hi ha un compromís polític perquè es
fa un projecte, jo entenc perfectament moltes coses, jo no vull

entrar en debat de política educativa, però que es fa és evident,
que hi ha hagut endarreriment és evident, i podríem parlar de
distintes qüestions sobre per què hi ha hagut endarreriment, no
hi entraré, perquè d’endarreriments n’hi ha haguts, i ja està, no
és qüestió de culpabilitats.

Però sí que li diria clarament que vegi que hi ha la voluntat
política que es fa i que el que vostè planteja, el que vostè m’ha
dit jo ho plantejaré a l’IBISEC per veure si és possible una
solució d’aquestes característiques.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. March. Passarem a la següent pregunta. 

II.2) Pregunta RGE núm. 1054/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a motius pels quals durant l’any 2020 no es
van dur a terme les obres de millora del CEIP Castell de
Santa Àgueda.

RGE núm. 1054/21, relativa a motius pels quals durant
l’any 2020 no es varen dur a terme les obres de millora del
CEIP Castell de Santa Àgueda. Intervé el Sr. Josep Castells i
Baró, té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona nit, Sr. Conseller. Una
de les iniciatives parlamentàries que tenim els diputats per fer
control al Govern són les preguntes orals en comissió. Jo
entenc que amb una pregunta oral en el Ple no es pugui entrar
en detall, però vostè em permetrà que, o accepti la crítica, que
quan jo formulo una pregunta oral en comissió espero que el
conseller vengui amb totes les informacions i tots els
antecedents necessaris per poder assolir aquí un compromís
polític, i a mi em sobta molt que vostè em digui que
evidentment -o sigui, que ho digui com una cosa natural-, que
evidentment vostè no em pot donar una resposta.

Home!, a veure, si jo li hagués fet, és clar, primer que es fan
preguntes escrites, no es contesten en el termini; es fan
preguntes en el Ple, evidentment han de ser sumàries, no?; bé,
idò fem una pregunta oral en comissió! És a dir, si el
Reglament preveu tots aquests mitjans de control és perquè se
suposa que els diputats tenim dret que el Govern ens doni
respostes en tots aquests formats. Per tant jo..., m’admetrà -
evidentment amb tot el respecte que li tinc i admiració, fins i tot
per la feina que vostè fa i per la solvència com la duu a terme-
que protesti pel fet que vostè, en una pregunta oral en comissió
no em pugui respondre com si fos el més natural del món. 

És clar, hi ha aquella frase que diu que la justícia quan es
retarda massa no és justícia, no? Bé, jo no diré que les obres si
es retarden molt no donen solució al problema que causen,
però, home, és veritat que aquesta escola -o aquestes escoles-
hauran passat durant molt temps amb unes condicions que no
són les adequades, per tant no prestam el servei educatiu amb
la qualitat que tocaria; perquè evidentment la qualitat són els
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professors, la qualitat és el software però també és el hardware
i són les instal·lacions.

Per tant, és clar, vostè diu: hi ha la voluntat política de fer-
ho, no sabem quan es farà. Doncs..., doncs caldria, és a dir, fer-
ho amb celeritat i en el temps i quan la situació ja és
insuportable hauria de ser un dels elements que hauria de
presidir la presa de decisions en aquesta matèria.

La segona pregunta que li faig és sobre la coberta del
Col·legi d’Educació Primària,  Castell de Santa Àgueda, de
Ferreries, on hi ha filtracions d’aigua a diverses aules. I és un
centre que també requeriria una reforma integral perquè les
parets, els murs perimetrals, també filtren moltíssima aigua.

Per tant, és un centre que requereix una actuació integral,
vam presentar una esmena en els pressuposts del 2019 per
import de 700.000 euros perquè es fes aquesta remodelació
integral, l’import no ens el vam treure de la màniga, formava
part d’unes estimacions que l’IBISEC havia fet sobre què podia
arribar a costar aquesta remodelació integral, i vam arribar a
una transacció amb la conselleria en la qual vam reduir aquesta
quantitat de 700.000 euros a una quantitat de 100.000 euros,
perquè es va decidir que amb fer la coberta n’hi havia prou, que
no calia arranjar tots els murs perimetrals del centre, que amb
fer la coberta n’hi havia prou.

Molt bé, ens vam refiar d’aquesta transacció que ens feia la
conselleria, ens va semblar doncs que evidentment venia
avalada per unes informacions tècniques, vam acceptar aquesta
transacció, es van consignar 100.000 en el pressupost del 2020
per fer aquesta actuació, i després, a peu d’obra, el tècnic de
l’IBISEC considera que no, que això no s’ha de fer i que es pot
fer d’una altra manera; que, a més a més, les causes d’aquestes
filtracions són uns problemes amb la impermeabilització, que
això només afecta el perímetre de la teulada i que, per tant,
primer provem de fer el perímetre, a veure com funciona, i a
més a més això ho ha de pagar l’ajuntament de Ferreries, que,
a contracor...,vostè em va dir a la pregunta que li vaig fer en el
Ple, em va dir que ja havia arribat a un acord. No, a un acord
no, Sr. Conseller, una imposició, simplement, és clar: l’IBISEC
es nega a fer aquesta obra i al final no té més remei que pagar-
la l’ajuntament, quan es considera que no és un problema de
manteniment sinó que és un problema d’obsolescència,
d’envelliment de les instal·lacions que requereix fer aquesta
actuació. 

A mi m’agradaria que vostè em pogués explicar per quins
motius, després d’haver arribat a aquesta transacció, i que
nosaltres ens haguéssim cregut que realment en lloc de fer la
intervenció integral es faria només la coberta, per import de
100.000 euros, al final hi ha tota una cadena de comandament
absolutament ignorada que fa que algú decideixi que no, que
això que havíem acordat en seu parlamentària no té cap valor,
i que l’ajuntament faci un pedaç, per import de 2.000 euros, i
qui dia passa any empeny. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, Sr. Castells, moltes gràcies per la seva pregunta.
Evidentment jo sé que la meva resposta no li agradà, jo li
vaig..., el que li vaig dir en ple li ho torn dir aquí, és a dir jo no
vull canviar de plantejament. Al que sí em compromet,
evidentment, jo faré una reunió específica amb IBISEC, per
tenir una reunió sobre aquesta qüestió i li donaré una nova
resposta.

A mi em varen dir... que realment resulta que..., jo m’he de
fiar del que em diuen, evidentment, tècnicament es va arribar
a un acord. Vostè diu que és una imposició, bé, un diu una cosa
i l’altre diu una imposició, i que si resulta que aquesta feina de
perimetrar que s’havia de fer no dona resultat l’IBISEC farà
tota la impermeabilització.

Jo em compromet i li donaré una resposta per escrit del que
em diu l’IBISEC sobre la possibilitat de fer una reforma
integral o una impermeabilització que sigui més, en definitiva,
més segura del que sembla que vostè diu que no ho serà. 

Simplement això. Aquesta és la meva resposta a aquesta
qüestió. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President i moltes gràcies, Sr. Conseller,
per la seva resposta. Vostè m’ha dit en alguna de les
intervencions que hem tengut avui que vostè assumeix tota la
responsabilitat política, i jo li agraesc que assumeixi tota la
responsabilitat política, però vostè ha d’entendre que això a mi
no em serveix per a res, que vostè assumeixi la seva
responsabilitat política. Perquè nosaltres fem ús de la
representació que ens han donat els electors per acordar coses,
acordar coses que fan que es puguin fer les coses: votar
investidures perquè pugui haver-hi un govern; aprovar
pressuposts perquè pugui haver-hi una feina de govern; i crec
que haurien de ser més curosos en fer honor a aquests acords.
Perquè si no, aquesta feina tan necessària que ens demanen els
ciutadans, que és que ens posem d’acord per fer possible el
govern i per fer possible l’acció de govern, esdevindrà
impossible, esdevindrà impossible, perquè no hi haurà la
confiança mínima que és l’estímul bàsic que tenim per arribar
a acords amb el Govern.

Per tant, tant de bo!, jo li agraesc molt el seu compromís de
centrar-se en aquestes qüestions però crec que ens hauríem de
comprometre que aquests acords que hem assolit es facin
realitat el més aviat possible.
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I jo li deman que tant en un cas com en l’altre s’intervingui
durant l’estiu del 2021, en aquesta reunió que tinguem espero
la resposta i espero evidentment que sigui afirmativa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo, Sr. Castells, li agraesc el seu plantejament, jo comprenc
que vostè fa el seu rol polític i jo ho entenc perfectament. No
puc estar d’acord amb el plantejament que diu que sembla que
hi ha un incompliment general, això no ho puc acceptar,
evidentment, com pot suposar, ni molt manco. Crec que
realment el que està fent per Menorca, el compromís amb
Menorca és real i en aquest moment no tenc temps per explicar
totes les coses que fem. 

I crec que realment plantejar que hi ha una manca de
compromís per aquestes dues qüestions, on s’han fet coses, al
marge que vostè hi estigui d’acord o no hi estigui d’acord, no
em sembla totalment..., és a dir, em sembla una exageració.

Però, ho torn repetir, jo el respect personalment i
políticament i, per tant, no hi ha cap problema i jo faré... el
compromís que tenc és el que li he dit, no més, i jo faré
l’impossible perquè jo pens que les coses s’han de fer, i si a un
moment determinat tècnicament no és possible, també ho he
d’assumir, per moltes raons.

Però ho torn a repetir, jo aquest compromís que tendré amb
l’IBISEC ho faré i li diré la resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

II.3) Pregunta RGE núm. 15449/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a aprovació i
execució de la dotació de serveis per a l’Institut de Son
Ferriol.

Per formular la següent pregunta, RGE núm. 15449/20,
relativa a aprovació i execució de la dotació de serveis per a
l’institut de Son Ferriol, intervé el seu autor, el Sr. Josep Melià
i Ques, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el Grup Parlamentari El
Pi considera que és competència de la Conselleria d’Educació
el servei públic d’educació i com a servei públic intentar que
tots els al·lots, nins i nines de les Illes Balears tenguin i
comptin amb els equipaments necessaris per rebre aquest servei

públic. Per tant, entenem que, lògicament, és molt important la
implicació de la Conselleria d’Educació perquè aquests instituts
que necessiten determinades zones de les Illes Balears siguin
una realitat. 

Aquest és el plantejament, perquè sabem perfectament que
vostè ja ens va contestar a l’any 2020, febrer del 2020, i ens va
dir: no, l’institut de Son Ferriol, encara que fa més de trenta
anys..., fa més de trenta anys que es reclama l’institut de Son
Ferriol. Jo he sentit a la seva compareixença que vostè ha dit
que en set o vuit anys canviarem el model econòmic, amb la
qual cosa arrib a la conclusió que és molt més fàcil canviar el
model econòmic de les Illes Balears que fer l’Institut de Son
Ferriol! No, no..., això és el que vostè ha dit en aquesta
compareixença que jo he escoltat atentament durant més de tres
hores. 

Per tant, nosaltres consideram que l’Institut de Son Ferriol
és una necessitat peremptòria urgentíssima, on totes les
administracions haurien de posar fil a l’agulla i on el que no
haurien de fer és passar-se la pilota uns als altres.

No en tenim prou i no ens acontentam que l’Ajuntament de
Palma hagi de fer la dotació de serveis. Pensam que
l’Ajuntament de Palma, lògicament, en teoria i amb un
procediment ordinari hauria de posar el solar dotat
urbanísticament, però mentre això succeeix amb totes les
dificultats la conselleria pot fer coses i pot anar avançant en el
projecte.

Per això, volíem fer-li aquesta pregunta oral: què pensa fer
de manera immediata per acomplir el seu pla
d’infraestructures? Perquè el seu pla d’infraestructures diu que
l’Institut de Son Ferriol estarà entre el 2019 i el 2023 i, per ara,
no duim camí que al 2023 sigui una realitat l’Institut de Son
Ferriol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Melià. M’agradaria que fos també
regidor de l’Ajuntament de Palma perquè com a mínim també
donaria un poc de branca a l’ajuntament, perquè, és clar, a mi
em fa molta gràcia tot aquest tipus de coses; és a dir, la
conselleria ha de fer el pla, ha de fer aquell centre, ha de
canviar aquell altre centre, ens demanen centres per tot i els
solars no arriben. I vostè, que coneix perfectament l’urbanisme
i els ajuntaments i ho sap perfectament, per fer un projecte no
necessitam només que es doti de serveis, que sí, evidentment,
i vostè ho sap més que jo, en aquest sentit, sinó que també
necessitam del solar que hi ha per a Son Llàtzer per a tot això,
quin és el que correspon per fer l’edifici.

És a dir, no és només una qüestió de dotació de serveis, sinó
de tot el solar en què teòricament s’ha de fer aquest centre
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educatiu, nosaltres volem que ens diguin exactament quin és, i
en això vàrem quedar amb l’Ajuntament de Palma, que ens
havia de donar aquesta informació. Perquè ubicar el centre a un
lloc o a un altre implica uns tipus de projectes distints, la
ubicació i tot aquest tipus de coses.

Nosaltres sabem què volem, nosaltres volem un centre on
hi hagi l’ESO, FP i batxillerat, això ho tenim clar, i tenim clar
més o manco el pressupost, entre 6 i 7 milions d’euros. Tenim
ja el model d’aquest centre, però ens ho han de dir.

Jo és que de vegades tenc la sensació que sempre ha
d’acabar en el Govern, sempre ha d’acabar en el Govern, i
vostè, que té una gran trajectòria política a nivell municipal, si
no hi ha solar és que és molt difícil, és molt difícil. I nosaltres
tenim la voluntat política perquè sabem, diu fa trenta anys, idò,
miri, miri quants governs han tallat des que..., quants anys ha
governat el PP a Palma amb UM, amb UM, ho dic simplement
perquè tothom ha d’assumir les seves responsabilitats. 

Nosaltres, si l’ajuntament no ens fa una dotació de solar, és
que no farem res! És a dir, nosaltres hem dit què volíem per
poder fer el projecte bàsic i nosaltres volem tenir la voluntat
que durant aquesta legislatura això sigui, com a mínim, no diré
el centre una realitat perquè això serà complicat, però sí que hi
hagi les bases del projecte perquè es pugui començar. És a dir,
aquesta és la resposta.

És que donar tanta responsabilitat a la conselleria d’una
competència que no ho és em sembla molt injust per part seva.
És a dir, nosaltres hem de fer les coses quan tenguem dotació.
Hi ha hagut problemes de vegades perquè..., fins i tot a Santa
Margalida, hi ha hagut problemes, i vostè ho sap perfectament,
demanam unes coses que no ens donen i si no ens donen això
no podem fer el projecte. És una qüestió una mica que cadascú
assumeixi les seves competències.

Nosaltres, quan l’ajuntament ens doni el solar amb totes les
coses que li hem demanat..., nosaltres demanam a tots els
ajuntaments, no només a l’ajuntament (...), nosaltres farem un
projecte evidentment, perquè nosaltres sabem de la voluntat,
sabem de la necessitat d’aquest centre, no només per a Son
Ferriol, sinó per tot el que impliquen les àrees i que volem que
una part es pugui escolaritzar a aquesta barriada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Hi ha una cosa que es diu
coordinació administrativa i vostè ens va contestar el febrer del
2020 que vostès feien molta feina amb l’Ajuntament de Palma
en relació amb aquesta qüestió. I entendrà que a la ciutadania
no li fa gràcia, no li fa gràcia, i no pot comprendre que vostès,
en un any i mig, no siguin capaços de fixar dins un solar quina
és la zona on serà ubicat l’institut, és molt mal d’entendre, és

molt mal d’entendre que no siguin capaços de determinar on va
l’institut dins aquest solar. 

A més a més, vostès es dediquen contínuament a fer escoles
que paguen els ajuntaments, i no tenen..., -no, no, no- no tenen
cap problema, no tenen cap problema que l’ajuntament avanci
els doblers, faci les..., no tenen cap problema, i ara ens parla
que... no, ara es posen molt curosos amb les seves
competències, cadascú amb les seves competències. Cadascú
amb les seves competències i quan l’ajuntament paga l’escola
no passa res, no són les seves competències. Home!

Quan hi ha interès polític i ganes de fer coses les
administracions es posen d’acord i la sensació és que aquí falta
voluntat política de posar-se d’acord i de tirar endavant d’una
vegada per totes el nou institut de Son Ferriol. I jo crec que
vostès tenen instruments per anar avançant i fent coses, perquè
vostè sap perfectament que l’article 3 del Decret Llei 1/2018...,
-sí-, permet, abans que es produeixi la cessió formal del
terreny, que la conselleria redacti i aprovi el projecte d’obres.
Sí que ho permet, això ho diu el seu decret llei, així com aquest
Decret Llei de 1/2018 permet que vostès declarin l’interès
autonòmic d’aquesta obra.

És clar, hem d’anar fent passes. Vostè em dirà: no, nosaltres
esperarem l’Ajuntament de Palma. I clar, amb aquesta la
matam, amb aquesta no sortim. Passen els anys, aviat farà
quaranta anys i continuam ben igual.

I nosaltres el que no podem acceptar de cap manera és que
la conselleria només ens pugui contestar que es troba a l’espera
de l’Ajuntament de Palma, nosaltres pensam que la conselleria
pot tenir un paper més actiu en veure la problemàtica educativa
que hi ha a la zona de Son Ferriol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. Melià, jo el consider una persona molt intel·ligent i no
manipuli les coses, una cosa és que l’ajuntament avanci uns
doblers i l’altra que pagui els centres, siguem coherents i
seriosos quan diem coses. No hi ha cap ajuntament que hagi
pagat cap centre, nosaltres els tornam els doblers, un darrera
l’altre, i l’Ajuntament d’Alcúdia, com que té molts doblers, ens
els va avançar, però aquests doblers es tornaran un rera l’altre.
Sí, no és el mateix, però a vostè si el sent una persona de fora
es pensarà que són els ajuntaments que fan..., vostè, quan li
interessa dona una visió prou..., en fi, prou parcial de les coses,
no?...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

... Ja sé que vostè és d’El Pi i El Pi és un partit centrat i, per
tant, dóna una visió realment objectiva de les coses.
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Però li diré dues coses més, nosaltres aplicarem tota la
normativa que tenim en aquesta qüestió, però si no ens diuen
exactament la dotació de serveis que ha de tenir i on ha d’estar
ubicar, és molt complicat fer un centre, i li ho hem dit a
l’ajuntament, i vostè contínuament: i vostès, i vostès i vostès.
Escolti, deixi de parlar de vostès i parli de què cada palo
aguante su vela, que cada ajuntament, cada institució ha
d’aguantar les seves competències, és que si no aquesta
conselleria sempre ha d’assumir els problemes que tenen alguns
ajuntaments des d’un punt de vista urbanístic. Li podria posar
quantitat d’ajuntaments que ens han plantejat problemes,
quantitat, i nosaltres després ens menjam els marrons o els
“negrons” en aquest aspecte, és clar.

I vostè, que jo sé que va ser candidat d’El Pi a Palma i que
té un interès polític en això, no només educatiu, jo també el
tenc educatiu, polític no el tenc, educatiu sí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., tot d’una que realment..., no, educatiu. Jo evidentment, li ho
dic sincerament, vostè juga un paper polític des del partit, i ho
entenc, només faltaria això, que no ho entengués, faltaria més!
Però no em doni una responsabilitat com a Conselleria
d’Educació d’un tema que és una qüestió purament tècnica,
això és el que li vull dir. Per tant, quan l’ajuntament ens doti de
serveis i ens digui exactament on d’estar ubicat, després
nosaltres començarem a treballar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, Sr. Melià. Ah, no,
perdó, disculpin.

II.4) Pregunta RGE núm. 15450/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a centres que
s’adscriuran a l’Institut de Son Ferriol.

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 15450/20, relativa
a centres que s’adscriuran a l’Institut de Son Ferriol, intervé el
Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Quan sent un conseller,
polític, dir: no, jo no tenc cap interès polític; em recorda
aquella frase famosa atribuïda a un senyor que li deien
Francisco Franco, que deia: hagan como yo, no se metan en
política. Per favor! Aquí tots fem política, política amb
majúscules, política en benefici de l’interès general, i no passa
res, és el que ens pertoca, a vostès i a mi. Jo no m’empegueesc,
el que no entenc són les seves reflexions sobre aquesta qüestió,
perquè vostè també fa política.

I com que vostè diu que no és competent, li faig la segona
pregunta, perquè vostè sí que deu ser competent per determinar
els centres que ha d’adscriure a aquest futur institut de Son

Ferriol, i per això li deman quins centres seran adscrits a aquest
futur institut de Son Ferriol?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo, Sr. Melià, sabia que seria demagògic, però tant em
sorprèn! Quan jo he dit polític, vostè té un interès com a
candidat que va ser d’El Pi, això és l’únic que li he dit jo, si
vostè ho ha entès d’una altra manera... I comparar amb Franco,
em sembla que ha baixat molt el seu llistó, Sr. Melià, li ho dic
amb tot l’afecte que li tenc personal i polític, però aquí s’ha
passat de frenada, comparar-me amb el Sr. Franco, per favor!
Vull dir, crec que hi ha coses que les puc entendre, això ja no
ho entenc ni després de cinc hores aquí dins.

Per tant, jo li demanaria que realment assumís..., jo
assumiré les meves responsabilitats, però quan planteja aquesta
crítica em sembla que realment no respon a la realitat.

En aquests moments no tenim encara els centres que s’han
d’adscriure, evidentment hi ha el CEIP de Son Ferriol que hi
serà adscrit, i ara estudiam quins centres s’adscriuran a aquest
nou institut.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Melià. Sr. Conseller, si li ha sabut greu,
li deman disculpes perquè sap que jo sí que li tenc afecte i que
no tenc cap problema i això era una llicència literària, no s’ho
prengui tan malament, perquè el que em fa gràcia és que vostè
digui que no fa política, i ja està, no s’ho prengui més
malament.

El febrer del 2020 vostè em va dir, a la pregunta que li vaig
formular aquesta qüestió, és que treballem també per veure
quins seran els centres adscrits. El febrer del 2020, fa més d’un
any que vostès treballen per saber quins són els centres adscrits,
se suposava que en més d’un any vostès podien saber quins
centres serien adscrits. Li vaig fer aquesta pregunta, vostè me
la va contestar fora de termini i només em varen poder
contestar, després d’un any de treballar-hi, que previsiblement
hi serà adscrit el CEIP Son Ferriol, previsiblement. Vostès
encara no ho han definit, i això és absolutament de la seva
competència.

Jo crec que aquesta voluntat que jo li exprés i que la nostra
intenció és intentar avançar en el procés de l’institut de Son
Ferriol, una de les qüestions són els centres adscrits i crec que
estaria molt bé que cremassin etapes, perquè si no la sensació
és que no hi ha res, més que bones paraules i bones intencions.

I jo crec que és ben hora d’intentar passar una etapa més.
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I no s’ofengui, i si li ha sabut greu la comparació que he fet,
li deman disculpes, no tenc cap problema, vostè sap
perfectament que valor la seva persona i tota la seva trajectòria
política, que no tenc en absolut cap intenció d’ofendre-lo.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

No, jo no m’ofenc, perquè per ofendre, en fi, jo no em sent
ofès, però consider que hi ha comparacions que no són
agradables i li ho dic sincerament, sobretot una persona que, en
fi, que va lluitar contra Franco, evidentment, no contra la
democràcia.

En tot cas, estic d’acord amb vostè, hem de cremar etapes,
nosaltres tenim hipòtesis però sobre distints centres, però ho
volem dir quan ho tenguem segur, perquè quan comences a dir
informacions que no són segures es pot plantejar una certa
confusió.

Per tant, nosaltres treballarem, quan tenguem tots els
elements li posarem damunt la taula tota aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada acabat el debat, volem
agrair la presència del conseller d’Educació i Formació
Professional i de la Sra. Bonnin, així com també dels diputats
que encara assisteixen i del personal de la sala.

No havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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